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S.A.

Recurso Penal

Processo n.° 290/20.2YUSTRI 1 - Recurso,Penal

Tribunal recorrido: Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

Recorrentes: KPMG & 'Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

Recorrido: Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

Acordam na Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência,

Regulação e Supervisão do Tribunal da Relação de Lisboa:

I. Relatório

A KPMG & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas S.A.

(doravante,Recorrente ou KPMG), foi condenada pela Comissão do Mercado de Valores

Mobiliários (de ora cm' diante, Recorrida ou CMVM) nos seguintes termos:

a. No âmbito da auditoria efetuada sobre a informação financeira contida nas

démonstrações financeiras consolidadas do BES relativas ao exercício findo em 31 de

• •dezembro de 20 I 2:

i. A aplicação de unia coima de €10.000,00 (dez mil euros), por uma violação, a

título doloso, do artigo 62.°, n,° 4, do EOROC, conjugado com o disposto nos §5, §6 e §10 da

DRA 230, (relativo à documentação dos critérios de classificação de componentes do Grupo

BES conk) componentes não significativos) o que constitui, nós termos do artigo 22.°, n.° 1,

alínea b) dos Estatutos do CNSA, a prática de uma contraordenação grave, punível com coima

entre (euro) 10 000 e (euro) 50 000; •
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ii. A aplicação de uma coima de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), por uma

violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000,

conjugado com o disposto nos §5, §6 e §10 da DRA 230, (relativo à documentação dos

critérios de classificação de componentes do Grupo BES como componentes não •
significativos) o que constitui, nos termos do artigo 400.°, alínea a), conjugado com o artigo

388.°, n.° 3, primeira parte, ambos do CdVM, a prática de uma contraordenação menos grave,

punível com coima entre (euro) 2.500,00 e (euro) 500.000,00, nos termos do artigo 388.°, n.°

1, alínea c), do CdVM;

A aplicação de urna coima de C 30.000,00 (trinta mil euros), por urna violação,

a título doloso, do artigo 62.°, n.° 4, do EOROC, conjugado com o disposto nos §19 das

NTRA, §4 da DRA 510 e §5, §6 e §11 da DRA 230, (relativo à documentação, nos papéis de

trabalho da KPMG, dos procedimentos de auditoria efetuado e prova de auditoria obtida com

vista a suportar, relativamente ào crédito a clientes do BESA, as asserções "eXistência",

"integralidade", "direitos e obrigações" e "valorização") o que constitui, nos termos do artigo

22.°, n.° 1, alínea b) dos Estatutos dó CNSA, a prática de uma contraordenação grave, punível

com coima entre (euro) 10 000 e (euro) 50 000;

iv. A aplicação de uma coima de C 150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), por

uma viólação, a.título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000,

cónjugado com o disposto nos §19 das NTRA, §4 da DRA 510 e §5, §6 e §11 da DRA 230,

(relativo à documentação, nos papéis de trabalho da KPMG, dos procedimentos de auditoria'

efetuado e prova de auditoria obtida com vista a suportar, relativamente ao crédito a clientes

do BESA, as asserções "existência", "integralidade", "direitos e obrigações" e "valorização")

o que constitui, nos termos do artigo 400.°, alínea a), conjugado com o artigo 388.°, n.° 3,

primeira parte, ambos do CdVM, a prática de uma contraordenação menos grave, punível com

coima entre (euro) 2.500,00 e (euro) 500.000,00, nos termos do artigo 388.°, n.° I. alínea c),

•do CdVM;

v. A aplicação de urna coima de C 30.000,00 (trinta mil euros), por ulna violação,

a título doloso, do disposto nos §19 das NTRA e §4 da DRA 510 (relativo à não obtenção de
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prova de auditoria, apropriada e suficiente. de suporte às asserções "existência",
"integralidade". "direitos e obrigações" e "valorização" do crédito a clientes do BESA) o que

constitui, nos termos do artigo 22.°, n.° I, alínea b) dos Estatutos do CNSA, a prática de uma

contraordenação grave, punível com coima entre (euro) 10 000 e (euro) 50 000;

vi. A aplicação de uma coima de E 50.000,00 (cinquenta mil euros) E 30.000,00

(trinta mil euros), por uma violação, a título doloso, do artigo 44.°-A, n.° 2, do EOROC,

(relativo à elaboração e conservação de documentação suficiente para o CNSA examinar

convenientemente o trabalho da Arguida) o que constitui, nos termos do artigo 22.°, n.° 1,

alínea b) dos Estatutos do CNSA, a prática de uma contraordenação grave, punível com coima

entre (euro) 10 000 e (euro) 50 000;

vii. A aplicação de uma coima de E 400.000,00 (quatrocentos mii euros), por urna

violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000,

conjugado com o disposto nos §19 das NTRA e §4 da DRA 510 (relativo à não obtenção de

prova de auditoria, apropriada e suficiente, de suporte às asserções "existência",
-integralidade", "direitos e obrigações" e -valorização" do crédito a clientes do BESA) o que

constitui, nos termos do artigo 400.°, alínea a), conjugado com o artigo 388.°, n.° 3, primeira

parte, ambos do CdVM, a prática de uma contraordenação menos grave, punível com coima

entre (euro) 2.500,00 e (euro) 500.000.00, nos termos do artigo 388.°, n.° I. alínea c), do

CdVM;

viii. A aplicação de uma coima de 30.000,00 (trinta mil euros), por uma
violação, a titulo doloso, do disposto nos §10 das NTRA e §15 da ISA 200 (relativo à

violação do dever de manter um nível apropriado de ceticismo profissional) o que constitui,

nos termos do artigo 22.°, n.° 1, alinea b) dos Estatutos do CNSA, a prática de uma

contraordenaçâo grave, punível com coima entre (euro) 10 000 e (euro) 50 000;

ix. A aplicação de uma coima de E 100.000,00 (cem mil euros), por uma violação.

a título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000, conjugado com o

disposto nos §10 das NTRA e §15 da ISA 200 (relativo à violação do dever de manter um
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nível apropriado de ceticismo profissional) o que constitui, nos termos do artigo 400.°, alínea

a), conjugado corn o artigo 388.°, n.° 3; primeira parte, ambos do CdVM, a prática de uma

contraordenaçãó menos grave, punível corn coima entre (euro) 2.500,00 .e (euro) 500.000,00,

nos termos do artigo 388.°, n.° 1, al ínea c), do CdV M;

x. A aplicação de uma comma de E 50.000,00 (cinquenta mil euros), por unia

violação, a título doloso, do artigo 44.°, n.° 3, do EOROC, conjugado com o disposto no §30

da DR.A 700 (relativo à não inclusão de uma reserva (por limitação de âmbito) na opinião

sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES — rubrica "créditos a clientes" do

BESA) o que constitui, nos termos do artigo 22.0, n.° I, alínea b) dos Estatutos do CNSA, a

prática de uma contraordenação grave, punível com 'coima entre (euro) 10 000 e (euro) 50

•000;

xi. A aplicação de uma coima de C 500,000,00 (quinhentos mil euros), por uma

violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° I. do Regulamento da CMVM n.° 6/2000,

conjugado com o disposto no artigo 44.°, n.° 3, do EOROC e no §30 da DRA 700 (relativo à

não inclusão de uma reserva (por limitação de âmbito) na opinião sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do BES — rubráca "créditos a clientes" do BESA) o que constitui, nos

termos do artigo 400.°, alínea a), conjugado com o artigo 388.°, n.° 3, primeira parte, ambos

. do CdVM, a prática de uma contraordenação ,menos grave, punível corn coima entre (euro)

2.500,00 e (euro) 500.000,00, nos termos do artigo 388.°, n.° 1, alínea c), do CdVM;

xii. A aplicação de urna comma de € 30.000,00 (trinta mil euros), por unia violação,

a título doloso, do artigo 62.°, n.° 4, do EOROC, conjugado com o disposto nos §5, §6 e §11

da DRA 230, (relativo à documentação, nos papéis de trabalho, de factos importantes que

cram do seu conhecimentó relativos à auditoria efetuada sobre o crédito a clientes do BESA)

o que constitui, nos termos do artigo 22.°, n.° 1, alínea b) dos Estatutos do CNSA, a prática de

uma contraordenação grave, punível com coima entre (euro) 10 000 e (euro) 50 000;

xiii. A aplicação' de uma coima de 150.000,00 (cento e cínquenta mil euros), por

uma violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000,
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conjugado com o disposto nos §5, §6 e §11 da DRA 230, (relativo à documentação, .nos

papéis de trabalho, de factos importantes que eram do seu conhecimento relativos à auditoria

efetuada sobre o crédito a clientes do. BESA) o que constitui, nos termos do artigo 400.°,

alínea a), conjugado com o artigo 388.°, n.° 3, primeira parte, ambos do CdVM, a prática de

uma contraordenação menos grave, punível com coima entre (euro) 2.500,00 e (euro)

5.00.000,00, nos termos do artigo 388.°, n.° 1, alínea c), do CdVM;

xiv. A aplicação de urna coima de E 40.000,00 (quarenta mil euros), por unia

violação, a título doloso, do disposto nos §19 das NTRA e §4 da DRA 510 (relativo à não

obtenção de prova de auditoria, apropriada e suficiente, quanto à razoabilidade do montante

dos proveitos de crédito reconhecidos pelo BESA na respetiva demonstração de resultados do

exercício de 2012) o que constitui, nos -termos do artigo 22.°, n.° 1, alínea b) dos Estatutos do

CNSA, a prática de uma contraordenação grave, punível com coima entre (euro) 10 000 e

(euro) 50,000;

xv. A aplicação de uma coima de 300.000,00 (trezentos mil euros), por uma

violação, a título doloso; do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000,

conjugado'córn 6 disposto nos §19 das NTRA e §4 da DRA 510 (relativo à não obtenção de

prova de auditoria, apropriada e suficiente, quanto à razoabiliclade do montante dos proveitos

de crédito »reconhecidos pelo BESA na respetiva demonstração de resultados do exercício de

2012) o que constitui, nos termos do artigo 400.°, alínea a), conjugado com o artigo 388.°, n.°

3, primeira parte, ambos do CdVM, a prática de uma contraordenação menos grave; punível

com coima entre (euro) 2.500,00 e-(euro) 500,000,00, nos termos do artigo 388.°, n.° 1, alínea

c), do CdVM;

xvi, A aplicação de Uma coima de E 40.000,00 (quarenta mil euros), por urna

violação, a titulo doloso, do artigo 44.°, n.° 3, do EOROC„ conjugado corn o -disposto no §30
da DRA 700 (relativo à não inclusão de uma reserva (por limitação de âmbito) na opinião

sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES — rubrica "juros e rendimentos
similares" da demonstração de resultados consolidados do Grupo BES de 2012) o que
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constitui, nos termos do artigo 22.°, n.° 1, alínea b) dos Estatutos do CNSA, a prática de uma

. contraordenação'grave, punível com coima entre (euro) 10 000 e (euro) 50 000;

xvii. A aplicação de uma coima de E 300.000,00 (trezentos mil euros), por uma

violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000,

conjugado com o disposto no .§30 da DRA 700 (relativo à não inclusão de uma reserva (por

limitação de âmbito) na opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES —

rubrica "juros e rendimentos similares" da demonstração de resultados consolidados do Grupo

BES de 2012) o que constitui, nos termos do artigo 400.°, alínea a), conjugado com o artigo

388.°, n.° 3, primeira pane, ambos do CdVM, a prática de uma contraordenação menos grave,

punível com coima entre (euro) 2.500,00 e (euro) 500.000,00, nos termos do artigo 388.°, n.°

Lalínea c), do CdVM;

xviii. A aplicação de urna coima de E 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), por uma

violação, a título doloso, do artigo. 62.°, n.° 4, do EOROC, conjugado com o disposto nos §I9

das NTRA, §4 da DRA 510 e §5, §6 e §11 da DRA 230, (relativ.o à documentação, nos papéis

de trabalho da KPMG, dos procedimentos de auditoria efetuado e da prova de auditoria obtida

sobre os imóveis registados na rubrica "Bens Não de Uso Próprio" do balanço do BESA

(asserções "existência, "direitos e obrigações" e "valorização")) o que constitui, nos termos

do artigo 22:°; n.° 1, alínea b) dos Estatutos do CNSA, a prática de .uma contraordenação

grave, punível com coima entre (euro) 10 000 e (euro) 50 000;

xix. A aplicação de urna coima de E 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), por uma

violação, a título doloso, do artigo 44.°-A, n.° 2, do EOROC; (relativo à elaboraçãO e

conservação de documentação suficiente para o CNSA examinar convenientemente o trabalho

da Arguida) o que constitui, nos termos do artigo 22.°, n.° 1, alínea b) dos Estatutos do CNSA,

a prática de uma contraordenação grave, punível éom coima entre (euro) 10 000 e (euro) 50

000; •

xx. A aplicação de uma coima de C 100.000,00 (cem mil euros), por uma-violação,

a título doloso, do artigo 3.°, n.° I, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000, conjugado com
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disposto nos §19 das NTRA, §4 da DRA '510 e §5, §6 e §11 da DRA 230, (relativo à

documentação, nos papéis de trabalho .da KPMG, dos.procedimentos de auditoria efetuado e

da prova de auditoria obtida sobre os imóveis, registados na rubrica "Bens Não. de Uso

Próprio" do balanço do BESA (asserções "existência, "direitos e obrigações" e

"valorização")) o que constitui, nos termos do artigo 400.°, alínea a), conjugado com o artigo

n.° 3, primeira parte, ambos do CdVM, a prática de urna contraordenação menos grave,

punível corn coima entre (euro) 2,500,00 e (euro) 500.000,00, nos termos..do artigo 388.°, n.°

1, alínea c), do CdVM;

xxi. A aplicação de urna coima de E 40.000,00 (quarenta mil euros), por uma

violação, a título doloso, do artigo 44.°, n.° 3, do EOROC, conjugado com o disposto no §32

da DRA 700 (relativo à não inclusão de uma reserva (por desacordo) na Certificação Legal de

Contas e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas de 2012 do

BES, décorrente da inadequada valorização (imparidade) do imóvel "Terreno em Sangano") o

que constitui, nos termos do artigo 22.°, n.° 1, alínea b) dos Estatutos do CNSA, a prática de

uma contraordenação grave, punível com coima entre (euro) 10 000 e (euro) 50 000;

xxii. A aplicação de uma coima de E 300.000,00 (trezentos mil euros), por uma

violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° I. do Regulamento da CMVM n.° 6/2000,

conjugado corn o disposto no §32 da DRA 700 (relativo à não inclusão de uma reserva (por

desacordo) na Certificação Legal de Contas e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas de 2012 do BES, decorrente da inadequada valorização (imparidàde)

do imóvel "Terreno' em Sangano") o que constitui, nos termos do artigo 400.°, alínea a),

conjugado com o artigo 388.°, n.° 3, primeira parte, ambos do CdVM, a prática de uma

contraordenação menos grave, punível com coima entre (euro) 2.500,00 e (euro) 500.000,00,

nos termos do artigo 388.°, n.° 1, alínea c), do CdVM;

xxiii. A aplicação de unia coima de E 30.000,00 (trinta mil euros), por unia

violação, a título doloso, do dispostq nos §19 das NTRA e §4 da DRA 510 (r.elativo à não

obtenção, relativamente ao conjunto de "imóveis" do B ESA no yalor de 11.991,244 milhares

de AOA, de prova de auditoria apropriada e suficiente de suporte às asserções "existência,
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"direitos e obrigações" e "valorização") o que constitui, nos termos do artigo 22.0, n.° 1, alínea

b) dos Estatutos do CNSA, a prática de uma contraordenação grave, punível.com coima entre

(euro) 10 000 e (euro) 50 000;

xxiv. A aplicação de urna coima de C 200.000,00 (duzentos mil euros), por uma

violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° I , do Regulamento da CMVM n.° 6/2000,

conjugado com o' disposto nos §19 das NTRA e §4 da DRA 510 (relativo à não obtenção,

relativamente ao conjunto de "imóveis" do BESA no valor de 11.991.244 milhards de AOA,

de prova de auditoria apropriada e suficiente de suporte às asserções "existência, "direitos e

obrigações" e "valorização") o que constitui, nos termos do artigo 400.°, alínea a), conjugado

com o artigo 388.°, n.° 3, primeira parte, ambos do CdVM, a prática de uma contraordenação

menos grave, punível com coima entre (euro) 2.500,00 e (euro) 500.000,00, nos termos do

artigo 388.°, n.° 1, alínea c), do CdVM;

xxv. A aplicação de uma coima de E' 30.000,00 (trinta mil euros), por urna

violação, a título doloso, do.artigo 44.°, n.° 3, do EOROC, conjugado com o disposto no §3.0

da DRA 700 (relativo à não inclusão de uma reserva (por limitação de âmbito) na opinião

sobre as demontrações financeiras consolidadas do BES — existência, titularidade e

valorização dos ativos/imóveis respeitantes ao BESA, no valor de 11.991.244 milhares de

AOA) o que constitui, nos termos do artigo 22.°, n.° 1,•alínea b) dos Estatutos do CNSA, a

prática de uma contraordenação grave, punível com coima entre -(euro) 10 000 e (euro) 50

000;

xxVi. A- aplicação de unia coima de C 200.000,00 (duzentos mil euros); por urna.

violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° I. do Regulamento da CMVM n.° 6/2000,

conjugado com o disposto no §30 da DRA 700 (relativo à não inclusão de uma reserva (por

limitação de âmbito) na opinião sobre, as demonstrações financeiras consolidadas do BES —

existência, titularidade e valorização dos ativos/imóveis respeitantes ao BESA, no valor de

11.991.244 milhares de AOA) o que constitui, nos termos do artigo 400.°, alínea a),

conjugado com o artigo 388.°, n.° 3', primeira parte, ambos do CdVM, a prática de uma
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contraordenação menos grave, punível com coima -entre (euro) 2.500,00 e (euro) 500.000,00,

nos termos do artigo 388.°, n.° 1, alínea c), do CdVM,

xxvii. A aplicação de unia coima de E 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), por

uma violação, a título doloso, do artigo 62.°, ri.° 4, do EOROC, conjugado com o disposto nos

§19 das NTRA, §4 da DRA 510 e §5, §6 e §11 da DRA 230, (relativo à documentação, nos

papéis de trabalho da KPMG, dos procedimentos de auditoria efetuado e da prova de auditoria

obtida sobre existência, titularidade e valorização dos "imóveis" do BESA, no valor de

11.991.244 milhares de AOA) o que constitui, nos termos do artigo 22.°, n.° 1, alínea b) dos

Estatutos do CNSA, a prática de uma contraordenação grave, punível com coima entre (euro)

10 000 e (euro) 50 000;.

xxviii. A aplicação de uma comma de € 25.000,00 (vinte e cinco mil .euros), por

urna violação, a título doloso, do artigo 44.°-A, n.° 2, do EOROC, (relativo à elaboração e

conservação de documentação su ficiente para o CNSA examinar convenientemente o trabalho

da Arguida) o que constitui, nos termos do artigo 22.°, n.° 1, al ínea b) dos Estatutos do CNSA,

a prática de uma contraordenação grave, punível com coitna entre (euro) 10 000 e (euro) 50

000;

xxix. A aplicação de uma colina de £ 100.000,00 (cem mil euros), por uma

violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da .CMVM n.° 6/2000,

conjugado corn o disposto nos §19 das NTRA, §4 da DRA 510 e §5, §6 e §1 1 da DRA 230,

(relativo à documentação, nos papéis de trabalho da KPMG, dos procedimentos de auditoria

efetuado e da prova de auditoria obtida sobre. existência, titularidade e valorização dos

"imóveis" do BESA, no valor de 11.991.244 milhares de AOA) o que constitui, nos termos do

artigo 400.°, alínea a), conjugado com o artigo 388.°, n.° 3, primeira parte, ambós do CdVM, a

prática de uma contraordenação menos grave, punível com coima entre (euro) 2.500,00 e

(euro) 500.000,00, nos termos do artigo 388.°, n.° 1, alínea c), do CdVM;

b. No âmbito da auditoria efetuada sobre as demonstrações financeiras

individuais do BES relativas ao exercício fin& ern 31 de dezembro de 2012:
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i. A aplicação de unia coima de f 40.000,00 (quarenta mil euros), por urna

violação, a título doloso, do artigo 62.°, n.° 4, do EOROC, conjugado com o disposto nos § I 9

das NTRA e §4 da DRA 510 (relativo à prova de auditoria de suporte à adequada valorização

(imparidade) do saldo a receber do BESA) o que constitui, nos termos do.artigo.22.°, n.° 1,

alínea b) dos Estatutos do CNSA, a prática de uma contraordenação grave, punível com coima

•entre.(euro) 10 000 e (cure) 50 000;

ii. A aplicação de uma coitna de f 300.000,00 (trezentos mil euros), por unia

violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000,

conjugado corn o disposto nos §19 das NTRA e §4 da DRA 510 (relativo prova de auditoria

de suporte 4 adequada 'valorização (imparidade) do saldo a receber do BESA) o que constitui,

nos termos do artigo 400.°, alínea a), conjugado corn o artigo 388.(); n.° 3, primeira parte,

ambos do CdVM, a prática de uma contraordenação menos grave, punível com coima entre

(euro) 2.500,00 e (euro) 500.000,00, nos termos do.artigo 388.°,.n.° 1, alínea c), do CdVM;

iii. A aplicação de *uma coima de C 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), por unia

violação, a título doloso, do disposto nos §19 das NTRA e §4 da DRA 510 (relativo não

obtenção de prova de auditoria, apropriada e suficiente, de suporte à 'adequada valorização

(imparidade) dos créditos detidos pelo BES sobre empresas do o que

constitui, nos termos do artigo 22.0, n.° I, alínea b) dos Estatutos do CNSA, a prática de uma

contraordenação grave, punível corn coima entre (euro) 10 000 e (euro) 50 000;

iv. A aplicação de unia coima de C 100.000,00 (cem mil euros), por unia

violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000,

conjugado corn o disposto nos §19 das NTRA e §4 da DRA 510 (relativo não obtenção de

prova de auditoria, apropriada e suficiente, de sup.orte à adequada valorização (imparidade)

dos créditos detidos pelo BES sobre empresas do • o que constitui, nos termos

do artigo 400.°, alínea a), conjugado 'corn o artigo 388.°, n.° 3, primeira parte, ambos do

CdVM„ a prática de uma contraordenação menos grave, punível com coima entre (euro)
2.500,00 e (euro) 500,000,00, nos termos do artigo 388.°, n.° 1, alínea c), do CdVM;
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c. No' âmbito da revisão limitada sobre as contas consolidadas intercalares do

•BES relativas ao primeiro semestre de 2013: •

i. A aplicação de uma coima de C 40.000,00 (quarenta mil euros), por uma

violação, a titulo doloso, disposto nos §19 das NTRA, §6 e §14 da DRA 910 e §14 da DRA

702 (relativo não obtenção 'de prova de auditoria, apropriada 'e suficiente, de suporte às

asserções "existência", "direitos e obrigações" e "valorização" do crédito a clientes do BESA)

o que constitui, nos termos do artigo 22.°, n.° I, alínea -b) dos Estatutos do CNSA, a prática de

uma contraordenação grave, punível com coima entre (euro) 10 000 e (euro) 50 000;

ii. A aplicação de uma coima de C 300.000,00 (trezentos mil euros), por uma

violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000,

conjugado com o disposto nos §19 das NTRA, §6 e §14 da DRA 910 e §14 da DRA 702

(relativo não obtenção de prova de auditoria, apropriada e suficiente, de suporte às asserções

"existência". -direitos e obrigações- e "valorização" do crédito a clientes do BESA) o que

constitui, nos termos do artigo 400.°, alínea a), conjugado com o artigo 388.°, n.° 3, primeira

parte, ambos do CdVM, a prática de uma. contraordenação menos grave, punível com coima

entre (euro) 2.500,00 e (euro) 500.000,00, nos termos do artigo 388.°, .n.° 1, alínea c), do

CdVM;

iii. A aplicação de uma coima de € 40.000,00 (quarenta mil euros), por uma
violação, a título doloso, do disposto nos §20 da DRA 910 e §30 da DRA 700 (relativo à não

inclusão 'de uma reserva (por limitação de âmbito) nci parecer emitido sobre as demonstrações

financeiras consolidadas intercalares do BES) o que constitui, nos termos do artigo 22.°, n.° 1,

alínea b) dos Estatutos do CNSA, a prátiCa de uma contraordenação grave, punível com coima

entre (euro) 10 000 e (euro) 50 000;

iv. A aplicação de uma coima de C 300.000,00 (trezentos mil euros), por uma

violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da. CMVM n.° 6/2000,

conjugado com o dispbsto nos §20 da DRA 910 e §30 da DRA 700 (relativo à não inclusão de

uma reserva (por limitação de âmbito) no parecer emitido sobre as demonstrações financeiras

1 1
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consolidadas intercalares do BES) o que constitui, nos termos do artigo 400.°, alínea a),

conjugado com o artigo 388.°, n.° .3, primeira parte, ambos do CdVM, a prática de uma

contraordenação menos grave, punível com coima entre (euro) 2.500,00 e (euro) 500.000,00,

nos termos do artigo 388.°, n.° 1, alínea c), do CdVM;

V. A aplicação de urna coima de C 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), por uma

violação, a título doloso, do disposto nos §20 da DRA 910 e §30 da DRA 700 (relativo à

análise efetuada sóbre os imóveis do componente BESA (asserções "existência", direitos e

obrigações" e "valorização") o que constitui, nos termos do artigo 22.°, n.° 1, alínea h) dos

Estatutos do_CNSA, a prática de uma contraordenação grave, punível com coima entre (euro)

10 000 e (euro) 50 000;

vi. A aplicação de uma coima de €100.000,00 (cem mil euros), por uma violação,

a título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000, conjugado corn o

disposto nos §20 da DRA .910 e §30 da DRA 700 (relativo à análise efetuada sobre os imóveis

do componente BESA (asserções "existência", direitos e obrigações" e "valorização") o que

constitui, nos termos do artigo 400.°, alínea conjugado com o artigo 388.°, n.° 3, primeira

parte, ambos do CdVM, a prática de uma contraordenação menos grave, punível com coima

entre (euro) 2.500,00 e (euro) 500.000,00, nos termos do artigo 388.0. n.° 1, alínea c), do

CdVM;

d. No âmbito da auditoria efetuada sobre a informação financeira contida nas

demonstrações financeiras consolidadas do BES relativas áo exercício findo em 31 de

dezembro de 2013:

i. A aplicação de uma coinia de 10.000,00 (dez mil euros), por unia violação, a

título doloso; do artigo 62.°, n.° 4, do EOROC, conjugado com o disposto nos §5, §6 e §10 da

DRA 230, (relativo à documentação, nos papéis de trabalho, dos critérios de classificação de

componentes ,do Grupo BES corno componentes não significativos) o que constitui, nos

termos do artigo 22.°, n.° 1, ,alínea b) dos Estatutos do CNSA, a prática de uma

contraordenação grave, punível com coima entre (euro) 10 000 e (euro) 50 000; •
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ii. A aplicação de uma coima clef 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), por uma

violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000,

conjugado com o disposto nos §5, §6 e §10 da DRA 230, (relativo à documentação, nos

papéis de trabalho, dos critérios de classificação de componentes do Grupo BES como

componentes não significativos) o que constitui, nos termos do artigo 400.°, alínea a),

conjugado com o artigo 388.°, n.° 3, primeira parte, ambos do CdVM, a prática de uma

confraordenação menos grave, punível com coima entre (euro) 2.500,00 e (euro) 500.000,00,

nos termos do artigo 388.°, n.° 1, alínea c), do CdVM;

iii. A aplicação de unia coima de £ 30.000,00 (trinta mil • etiros), por unia

violação, a título doloso, do artigo 62.°, n.° 4, do EOROC, conjugado com o disposto nos §19

das NTRA, §4 da DRA 510 e §5, §6 e §11 da DRA 230, (relativo à.informação documentada

nos papéis de trabalho, relativa à auditoria efetuada sobre o crédito a cl ientes (Id BESA) o que

consti tui , nos termos do artigo 22.°, n.° 1, al ínea b) dos Estatutos do CNSA, a prática de urna

contraordenação grave, punível com col ina entre (euro) 10 000 e (euro) 50 000;

iv. A aplicação de unia coima de € 30.000,00 (trinta mil euros), por uma violação,

a título doloso, do artigo 44.°-A, n.° 2, do EOROC, (relativo à elaboração e conservação de

documentação suficiente para o CNSA examinar.convenientemente o trabalho da Arguida) o

que constitui: nos termos do artigo 22.°, n.° 1, alínea b) dos Estatutos do CNSA, a prática de

uma contraordenação grave, punível com coima entre (euro) 10 000 e (euro) 50 000; •

v. A aplicação de unia coima de C 150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), por

um a.violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° I, do Regulam ento da CMVM n.° 6/2000,

conjugado coM o disposto nos §19_.das NTRA, §4 da DRA 510 e §5, §6 e §11 da DRA 230;

(relativo à informação documentada nos papéis de trabalho, relativa à auditoria efetuada sobre

o crédito a cl ientes do BESA) o que consti tui, nos termos do artigo 400.°, alínea a), conjugado

, com o artigo 388.°, n.° 3, primeira parte, ambos do CdVM, a prática de uma contraordenação

• menos grave, punível com coima entre (euro) 2.500,00 e (euro) 500.000,00, nos termos do

artigo 388.°,11.° 1, alínea c), dp CdVM; •
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ví, A aplicação de unia comia de E 25.000,00 (vinte e cinco mil euros). por uma

violação, a título doloso, do artigo 62.°, n.° 4, do EOROC, conjugado com o disposto nos §19

das NTRA, §4 da DRA 510 e §5, §6 e §11 da DRA 230, (relativo à documentação, nos papéis

de trabalho, de factos importantes que eram do seu conhecimento relativos ao crédito a

clientes do BESA) o que constitui, nos termos do artigo 22.°, n.° I . alínea b) dos Estatutos do

CNSA, a prática de uma contraordenação grave, punível com coima entre (euro) 10 000 e

(euro) 50 000;

vii. A aplicação de uma coima de E 150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), por

uma violação, a título doloso, do artigo 3,0, n.° I. do Regulamento da CMVM n.° 6/2000,

conjugado com o disposto nos §19 das NTRA, §4 da DRA.510 e §5, §6 e §1 1 da DRA 230,

(relativo à documentação, nos papéis de trabalho, de factos importanies que eram do seu

conhecimento relativos ao crédito a clientes do BESA) o que constitui, nos termos do artigo

400.0, alínea a), conjugado com o artigo 388.°, n.° 3, primeira parte, ambos do CdVM, a

prática de .uma contraordenação menos grave, punível com coima entre (euro) 2.500,00 e

(euro) 500.000,00, nos termos do artigo 388.°, n.° 1, alínea c), do CdVM;

viii. A aplicação de urna coima de 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), por uma

violação, a título doloso, do artigo 62.°, n.° 4, do EOROC, conjugado com o disposto nos §19

das NTRA, §4 da DRA 510 e §6, §10 e §11 da DRA 230, (relativo à informação documentada

nos papéis de .trabalho, relativa à auditoria efetuada sobre a carteira de imóveis do BESA) o

que constitui, nos termos do artigo 22.°, n.° 1; alínea b) dos Estatutos do CNSA, a prática de

uma contraordenação' grave, punível com coima entre (eui-o) 10 000 e (euro) 50 000;

ix. A aplicação de unia coima de E 100.000,00 (cem mil euro), por unia violação,

a título doloso, do artigo 3,°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000, conjugado com o

disposto nos §19 das NTRA, §4 da DRA 510 e §6, §10 e §11 da DR_A 230, (relativo à

informação documentada nos papéis de trabalho, relativa à auditoria efetuada sobre a carteira

de imóveis do BESA) o que constitui, nos termos do artigo 400.°, alínea a), conjugado com o

ártigo 388.°, n.° 3, primeira parte, ambos do CdVM, a prática de uma contraordenação menos

14



Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrincia, Regulação e Supervisio

Processo: 290/20.2YUSTR.I1
Referéncla: 17739995

Recurso Penal

grave, punível com coima entre (euro) 2.500.00 e (euro) 500.000,00, nos termos do artigo

388.°. n.° I. alínea c), do CdVM;

x. A aplicação de uma coima de E 100.000,00 (cem mil euros), por ulna violação,

a título doloso, do artigo 62.°, n.° 4, do EOROC, conjugado com o disposto nos §19 das

NTRA e §4 da DRA 510 e §6, §10 e §11 da ORA 230 (relativo à prova de auditoria

documentada sobre a valorização dos imóveis "Eixo Viário". "Magestic Towers (Torres

Oceano)", "Futungo de Belas" e "Sky Fitness") o que constitui, nos termos do artigo 22.°, n.°

1, alines b) dos Estatutos do CNSA, a prática de uma contraordenação grave, punível com

coima entre (euro) 10 000 e (euro) 50 000;

xi. A aplicação de uma coima de 30.000,00 (trinta mil euros), por uma violação,

a título doloso, do artigo 62.°, n.° 4, do EOROC, conjugado com o disposto nos §19 das

NTRA e §4 da DRA 510 (relativo prova de auditoria de suporte às asserções "existência" e

"direitos e obrigações- de imóveis/ativos respeitantes ao BESA no valor de 11.991.244

milhares de AOA) o que constitui, nos termos do artigo 22.°, n.° 1, alínea b) dos Estatutos do

CNSA, a prática de uma contraorclenação grave, punível com coima entre (euro) 10 000 e

(euro) 50 000;

xii. A aplicação de uma coima de E 200.000,00 (duzentos mil euros), por uma

violação, a título doloso, do artigo 3.°..n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000,

conjugado com o disposto nos §19 das NTRA e §4 da DRA 510 (relativo prova de auditoria

de suporte às asserções "existência" e "direitos e obrigações" de imóveis/ativos respeitantes

ao BESA no valor de 11.991.244 milhares de AOA) o que constitui, nos termos do artigo

400.°, alínea a), conjugado com o artigo 388.°, n.° 3, primeira parte, ambos do CdVM, a

prática de uma contraordenação menos grave, punível com coima entre (euro) 2.500,00 e

(euro) 500.000,00, nos termos do artigo 388.°, n.° 1. alínea c), do CdVM;

xiii. A aplicação de uma coima de E 30.000,00 (trinta mil euros), por uma

violação, a título doloso, do artigo 44.0, n.° 3, do EOROC, conjugado com o disposto no §30

da DRA 700 (relativo à não inclusão de uma reserva (por limitação de âmbito) na opinião
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sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES — existência e titularidade dos
ativos/imóveis respeitantes ao BESA, no valor de 11.991.244 milhares de AOA) o que

constitui, nos termos do artigo 22.°, n.° I, alínea b) dos Estatutos do CNSA, a prática de uma

contraordenação grave, punível com coima entre (euro) 10 000 e (euro) 50 000;

xiv. A aplicação/de uma coima de E 200.00U0 (duzentos mil euros), por uma

violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000,

conjugado com o disposto no artigo 44.°, n.° 3, do EOROC e no §30 da DRA 700 (relativo à

não inclusão de uma reserva (por limitação de âmbito) na opinião sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do BES — existência e titularidade dos. ativos/imóveis respeitantes ao
BESA, no valor de 11.991.244 milhares de AOA) o que constitui, nos termos do artigo 400.°;

alínea a), conjugado com o artigo 388.°, n.° 3, primeira parte, ambos do CdVM, a prática de

uma contraordenação menos grave; punível com coima entre (euro) 2.500,00 e (euro)

500.000,00, nos termos do artigo 388.°, n.° 1, alínea c), do CdVM;

e. No âmbito da auditoria efetuada sobre as demonstrações financeiras

individuais do BES relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 20)3:

í. A aplicação de uma coima de C 30.000 (trinta mil euros), por uma violação, a

título doloso, do artigo 62.°, n.° 4, do EOROC, conjugado com o disposto nos §19 das NTRA

e §4 da DRA 510 (relativo prova de auditoria de suporte à adequada valorização (imparidade)

da Conta a Receber do BESA) o que constitui, nos termos do artigo 22.°, n.° 1, al ínea b) dos

Estatutos do CNSA, a prática de uma contraordenação grave, punível com coima entre (euro)

10 000 e (euro) 50 000; -

ii. A aplicação de unia coima de E 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros),

por uma violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000,

conjugado com o disposto nos §19 das NTRA e §4 da .DRA 510 (relativo prova de auditoria

de suporte à adequada valorização (imparidade) da Conta a Receber do BESA) o que

constitui, nos termos do artigo 400.°, alínea a), conjugado com o artigo 388.°, n.° 3, primeira

parte, ambos do CdVM, a prática de uma contraordenação menos grave, punível com coima
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entre (euro) 2.500,00 e (euro) 500.000,00, nos termos do artigo 388.°, n.° 1, alínea c), do

CdVM;

A aplicação de urna coima de C 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), por uma

violação, a título doloso, do disposto nos §19 das NTRA e §4 da ORA 510 (relativo à não

obtenção de prova de auditoria, apropriada e suficiente, de suporte à adequada valorização dos

créditos detidos pelo BES sobre empresas do o que constitui, nos termos do

artigo 22.°, n.° 1, alínea b) dos Estatutos do CNSA, a prática de uma contraordenação grave,

punivel com coima entre (euro) 10 000 e (euro) 50 000;

iv. A aplicação de uma coima de E 100.000,00 (cem mil euros), por uma violação,

a título doloso, do artigo n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000, conjugado com o

disposto nos §19 das MIRA e §4 da DRA 510 (relativo à não obtenção de prova de auditoria,

apropriada e suficiente, de suporte à adequada valorização dos créditos detidos pelo BES

sobre empresas do o que constitui, nos termos do artigo 400.°, alínea a),

conjugado corn o artigo 388.°, n.° 3, primeira parte, ambos do CdVM, a prática de uma

contraordenação menos grave, punível corn coima entre (euro) 2.500,00 e (euro) 500,000,00,

nos termos do artigo 388.°, n.° 1, alínea c), do CdVM;

v. A aplicação de uma coima de E 20.000,00 (vinte mil euros), por cada uma das

duas vio14.ões, a titulo doloso, do artigo 62.°, n.° 4, do EOROC, conjugado com o disposto

nos §19 das NTRA, §4 da ORA 510 e §6, §10 e §11 da DR.A 230, (relativo à documentação

(i) da autoria de papéis de trabalho e (ii) de informação respeitante ãs bases de suporte do

julgamento por si efetuado e/ou os fundarnerrtos da sua conclusão sobre valorização

(imparidade) dos créditos detidos pelo BES sobre o o que constitui, nos

termos do artigo n.° 1, alínea b) dos Estatutos do CNSA, a prática de uma

contraordenação grave, punível com coima entre (euro) 10 000 e (euro) 50 000;

vi. A aplicação de ulna coima de E 20.000,00 (vinte mil earns), por cada urna das

duas violações, a titulo doloso, do artigo 3.°, n.' 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000,

conjugado com o disposto nos §19 das NTRA, §4 da [)RA 510 e §6, §10 e §11 da ORA 230,
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(relativo à documentação (1) da autoria de papéis de trabalho e (i i ) de informação respeitante

às bases de suporte do julgamento por si efetuado e/ou os fundamentos da sua conclusão sobre

valorização (imparidade) dos créditos detidos pelo BES sobre o o que

consti tui , nos termos do artigo 400.°, al ínea a), conjugado com o artigo 388.°, n.° 3, primeira

parte, ambos do CdVM, a prática de uma contraordenação menos grave, punível  com coima

entre (euro) 2.500,00 e (euro) 500.000,00, nos termos do artigo 388.°, n.° I. alínea c), do

CdVM;

vi i . A apl icação de uma coima de E 75.000,00 (setenta e cinco mil  euros), por uma

violação, a título doloso, do artigo 62.°, n.° 4, do EOROC, conjugado como disposto nos §19

das NTRA e §4 da DRA 510 (relativo à não obtenção de prova de auditoria de suporte à

adequada valorização (imparidade) dos créditos do BES sobre a o que constitui, nos

termos do artigo 22.°, n.° 1, alínea b) dos Estatutos do CNSA, a prática de uma

contraordenaçào grave, punível corn coima entre (euro) 10 000 e (euro) 50 000;

' v iii. A aplicação de uma coima de E 15.000,00 (quinze mil euros), por uma

violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000,

conjugado com o disposto nos §I9 das NTRA e §4 da DRA 510 (relativo à não obtenção de

prova de auditoria de suporte à adequada valorização (imparidade) dos créditos do BES sobre

a que consti tui, nos termos do artigo 400.°, alínea a), conjugado com o artigo 388.°,

n.° 3, primeira parte, ambos do CdVM, a prática de uma contraordenaçâo menos grave,

punível com coima entre (euro) 2.500,00 e (euro) 500.000,00., nos termos do artigo 388.°, n.°

1, alínea c), do CdVM;

ix. A aplicação de urna coim a de 50.000,00 (cinquenta m il euros); por urna

violação, a título doloso, do artigo. 62.°, n.° 4, do EOROC, conjugado com o disposto nos §19

das NTRA, §4 da DRA 510 e §8, §10 e §11 da DRA 230, (relativo à documentação, nos

papéis de trabalho, das bases de suporte do julgamento por si  efetuado e/ou os fundamentos

da sua conclusão sobre a adequada valorização (imparidade) dos créditos detidos pelo BES

sobre a o que constitui, nos termos do artigo 22.°, n.° 1, alínea b) dos Estatutos do
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CNSA, a prática de uma contraordenação grave, punível com coima entre (euro) 10 000 e

(euro) 50 000;

x. A aplicação de uma coima de E 15.000,00 (quinze mil euros), por unia violação,

a título doloso, do .artigo-3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000, conjugado com o

disposto nos §19 das NTRA, §4 da DRA 510 e §8, §10 e §11 .da DRA 230, (relativo à

documentação, nos papéis de, trabalho, das bases de suporte do julgamento por si efetuado

e/ou os fundamentos da sua conclusão sobre a adequada valorização (imparidade) dos créditos

detidos pelo BES sobre a o que constitui, nos termos do artigo 400.°, alínea a),

conjugado com o artigo 388.°, n.°.3, primeira parte, ambos do CdVM, a prática de uma

contraordenação menos grave, punível com coima entre (euro) 2.500,00 e (euro) 500.000,00,

nos termos do artigo 388.0, n.° 1, alínea c), do CdVM;

f. No âmbito da informação prestada' ao CNSA. a aplicação de uma coima de E

40.000,00 (quarenta mil euros), por cada uma das duas violações, a título doloso, do dever de

não prestar informações falsas ao CNSA, previsto no artigo 22.°, n.° I.°, alínea b), dos

Estatutos do CNSA", concatenado com o artigo 4.°, n:° 3.°, alínea a) dos Estatutos do CNSA, o

que constitui, nos termos do artigo 22.°, n.° 1, alínea e) dos Estatutos do CNSA, a prática de

uma contraordenação grave, punível com coima entre (euro) 10 000 e (euro) 50 000.»

. Atento o concurso de contraordenações supra, fixou a CM VM à KPMG a coima

•única de E 1.000.000,00 (um milhão de euros).

Interpôs recurso de impugnação para o Tribunal da. Concorrência, Regulação e

Supervisão, que decidiu, "Em face do exposto e com os fundamentos acima explicitados,

julga-se parcialmente procedente o clout° recurso de impugnação judicial apresentado pela

Recorrente e, confirmando-se parcialmenie a dowel decisão recorrida da CMIIM — Comissão

do Mercado de Valores Mobiliários, decide-se condenar a RECORRENTE KPMG &

Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A nos seguintes termos:
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1. Pela violação do dever de documentar, adequadamente, nos seus papéis de

trabalho, de forma a suportar a sua opinião, o planeamento da auditoria, os procedimentos

de auditoria efectuados e a prova de auditoria obtida, bem como factos importantes que

fossem do seu conhecimento respeitantes ao trabalho cfectuado:

a. Colma de 6 45.000 (quarenta e cinco mil euros). por violação do disposto no

artigo 62.°, n.° 4 do EOROC, conjugado com os §5, §6, §10 e §11 da DRA 230, coin o

disposto no §19 NTRA, § 4 da DRA 510, que nos termos do disposto no artigo 22.0, n.° I.°

alínea b,dos Estatutos do CNSA;

4 da DRA 510), nos termos constantes no artigo 400.", alínea a) do CdVM, conjugado com o

artigo 388.°, n.° 3, primeira parte, do CdVM e artigo 388.°, n.° 1. alínea c) do CdVM.

b. Coima de 6 45.000 (quarenta e cinco mil euros), por violação do disposid no

artigo 3.°, n.° 1 do Regulamento da CM1/M n.° 6/2000 (Conjugado com o artigo 62.°, n.° 4 do

EOROC, com o disp.osto nos §5, §6, §10 e §11 da DRA 230, com o disposto no §19 NTRA, §

11. Pela violacão do dever de ()bier prova de auditoria apropriada e suficiente

para suportar a opinião de auditoria a emitir na certificação leRal das contas/relatórios de

auditoria:

c. Coima de e 45.000 (quarenta e cinco mil euros), por violação • do disposto 110

§19 das NTRA e no §4 e §54 da DRA 510, § 10s NTRA e § 15 da ISA 200, § 6, §14, 20 da

DRA 910, § 14 da DRA 702, § 30 ORA 700, nos termos constantes no artigo 22.°, 17.° 1.°

alínea b), dos Estatutos do CNSA; .

d. Coima de E45.000 (quarenta e cinco mil euros), por violação do disposto no

artigo 3.°, n.° 1 do Regulamento da CMVM n.° 6/2000 (conjugado com o §10, 19 das NTRA,

com o §4 da DRA 510, §30 da DRA 700: § 6, 14. 20 da DRA 910 e §14 da DRA 702). nos

lermos constantes no artigo 400.0, alínea a) do CdVM, conjugado com o artigo 388.°, n.° 3,

primeira parte, do CdVM e artigo 388.°, n.° 1, alínea c) do CdVM.
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111. Pela violação do dever de emitir uma opinião com reservas (por limitação de

dmbito ou por desacordo) nos casos em que não /he seja possível obter prova de auditoria

apropriada e suficiente sobre determinado tema material ou quando obtenha prova de uma

distorçâo material na informação financeira auditada:

e. Coima de e 45.000 (quarenta e cinco mil euros) pela violação do disposto no

artigo 44.0, n.° 3 do EOROC, conjugado coni o §30 e 32 da DRA 700, nos termos constantes

no artigo 22.°, n.° 1.0 alínea b), dos Estatutos do CNSA;

f Coima de 645.000 (quarenta e cinco mil euros) pela violação do artigo 3,0,n.°

1 do Regulamento da CMVM n.° 6/2000 (conjugado com o 44.°, n.° 3 do EOROC, conjugado

com o §30 e 32 da DRA 700 e corn parágrafo 20 da DRA 910), nos termos constantes no

artigo 400.°, alínea a) do CdVM, conjugado com o artigo 388.0, tr.° 3, primeira parte, do

CdVM e artigo 388.0. n.° 1, alínea c) do CdVM

IV. Pela violação do dever do auditor de manter um nível apropriado de

pepticismo profissional:

g. Coima de f 45.000 (quarenta e cinco mil euros) pela violação do disposto no

§10 das NTRA e no §15 da ISA 200, nos termos constantes no artigo 22°, n.° 1.° alínea b),

dos Estatutos do CNSA;

Coima de 6 45.000 (quarenta e cinco mil euros) pela violação do artigo 3.°, n.°

I do Regulamento da CMVM n.° 6/2000 (conjugado com o §10 das NTRA e no §15 da ISA

• 200), nos lermos constantes no artigo 400.°, alínea a) do CdVM, conjugado com o artigo
388:0, n.° 3, primeira parte, do CdVM e artigo 388.°, n.° 1, alínea c) do CdVM.

•V. Pela violação do dever do auditor de elaborar e conservar documentação

suficiente para o CNSA examinar o trabalho do ROC:
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1. Coima de 6' 45.000 (quarenta e cinco mil euros) pela violação do disposto no

artigo 44.°-A, n.° 2, do EOROC, nos lermos constantes no 22.0. n.° 1. "alínea h) dos Esiatutos

(1:9 CNSA.

VI. Pela prestação, por duas vezes, tie informação falsa ao CNSA:

j. Coinia de e 45.000 (quarenta e cinco euros), por cada uma das duas

violações do disposto no artigo 22.0, n.° I.°, alínea h), dos Estatutos do CNSA, concatenado

com o artigo 4.°, n.° 3.°, alínea a) dos Estatutos do CNSA, nos termos constantes no artigo

22.°, n.° I.° alínea b), dos Estatutos do CNSA. •

VI. Em ctimulo fuddle°, na coima única de f450,000 (quatrocentos e cinquenta

mil euros), nos termos do artigo 19.° do RGCO.

***

Inconformada com a sentença, dela recorreu a KPMG & Associados,

Sociedade de Revisões Oficiais de Contas S.A., formulando as seguintes conclusões:

DA ALTERAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA OPERADA NA

SENTENÇA RECORRIDA

I) A alteração da qualificação jurídica realizada na sentença recorrida tem 2

vertentes:

a. Por um lado, o Tribunal a quo unificou as infrações tendo por base o tipo de

norma de auditoria (supostamente) violada;

b. Por outro lado, o Tribunal a quo consideróu que as infrações que•eram
imputadas pela CMVM. em relação a cada exercício económico, bem como ern •relação às
contas semestrais de 2013, eram, afinal, infrações permanentes ("em execução permanente

desde 2011 e at 9 de Abril de 2014").
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2) A KPMG Portugal aceita a requalificação jurídica referida na alínea a. do

parágrafo anterior, mas rejei ta por completo a requal i fícação jurídica referida na al ínea b. do

mesmo parágrafo.

Ou seja:

3) A KPMG Portugal aceita a unificação das infrações que foi operada na

sentença recorrida tendo por base o t ip de norma de audi toria (supostamente) violada, uma

vez que, dogmaticamente, tal  qual i f icação jurídica aparenta ter sustentação legal e se revela

favorável à situação processual da Recorrente num (eventual) cenário de condenação (que

apenas por cautela de patrocínio se equaciona, sem conceder).

4) Contudo, a KPMG Portugal não aceita, e vem impugnar tal decisão no âmbito

do presente recurso, a configuração das infrações em causa — ou seja, as infrações por tipo de

norma de auditoria (supostamente) violada — como infrações permanentes, uma vez que tal

configuração é totalmente destituída de fundamento jurídico e tem como único propósito

evitar a declaração de prescrição das infrações que têm por base factos relativos ao exercício

económico de 2012.

5) Assim, o número de infrações imputáveis à KPMG Portugal tendo por base os

factos relativos a cada exercício económico e o tipo de norma de auditoria (supostamente)

violado passa a ser 20, ao invés das 9 pelas quais a Recorrente foi  condenada pela sentença

recorrida.

Acresce que:

6) À semelhança do que se verificava na decisão da CMVM, o Tribunal a quo

condenou a KPMG Portugal em 2 contraordenações por cada tipo de dever dos auditores

(supostamente) violado, com exceção "Do dever do auditor de elaborar e conservar

documentação suficiente para o CNSA examinar o trabalho do ROC".
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• 7) Uma vez que o Tribunal a quo identi f icou 5 tipos de deveres dos auditores que

teriam supostamente sido violados, condenou a KPMG Portugal pela prática de 9

contraordenações — 2 contraordenações por cada dever violado, com exceção do dever

referido supra. •

Assim, de acordo com esta requalificação jurídica dos factos, temos que:

8) Quanto aos factos relativos ao exercício de 2b12, constata-se que a decisão da

CMVM imputava à KPMG Portugal um total de 33 infrações que tinham por base .a (suposta)

violação de todos os cinco tipos de deveres dos auditores supra referidos, pelo que,

relativamente a tais factos, são imputáveis à ora Recorrente 9 infrações;

9) Quanto aos factos relativos às contas semestrais consolidadas do BES, de 30 de

junho de 2013, constata-se que a decisão da CMVM imputava à KPMG Portugal um total de

6 infrações que tinham por. base a violação de apenas 2 dos 5 deveres dos auditores supra

referidos, pelo.que, relativamente a tais factos, são imputáveis à Recorrente 4 infrações;

10) Finalmente, quanto aos factos relativos ao exercício de 2013, constata-se que

a decisão da CMVM imputava à KPMG Portugal um total de 24 infrações.que tinham por

base a violação de apenas 4 dos 5 deveres dos auditores supra referidos, pelo que,

relativamente a tais factos, são imputáveis à Recorrente 7 infrações.

11) Temos, assim, um total de 20 infrações que são imputáveis à Recorrente de

acordo com a requalificação jurídica dos factos que foi realizada pelo Tribunal a quo tendo

por base o tipo de norma de auditoria (ou de dever dos auditores) supostamente violada(o), ao

invés das 9 infrações pelas quais o Tribunal a quo condenou a Recorrente.

Sucede que:

12) As infrações que têm por base os factos relativos ao exercício de 2012.

prescreveram, pelo menos, no dia anterior ao do envio do presente processo para o TCRS e,
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em qualquer caso, prescreverão no próximo dia 12 de agosto de 2021, data em que o presente

recurso ainda não terá sequer sido distribuído a este Tribunal da Relação.

13) Assim, das 20 infrações que são imputáveis à Recorrente, 9 delas ou já

prescreveram ou prescreverão no próximo dia 12 de agosto de 2021, remanescendo, assim,

um total de I I infrações.

Sucede ainda que:

14) 0 Tribunal a quo condenou a KPMG Portugal em 2 cOntraordenações por

cada tipo de dever dos auditores (supostamente) violado, com exceção do "dever do auditor

de elaborar e conservar documentação suficiente para o CNSA examinar o trabalho do ROC".

IS) As normas sancionatórias ao abrigo das quais o Tribunal real izou essa dupla

punição estão em manifesta situação de concurso aparente, pelo que, do total de 11 infrações

que não estão prescri tas, apenas são imputáveis à KPMG Portugal 6 infrações, ao invés das 9

pelas quais esta vem condenada.

E sucede, finalmente, que:

16) As normas que punem a violação:

a. do "dever do auditor de documentar, adequadamente, nos seus papéis de

trabalho, de forma a suportar a sua opinião, o planeamento da auditoria, os procedimentos de

auditoria efectuados e a prova de auditoria obtida, bem como factos importantes que fossem

do seu conhecimento respeitantes ao trabalho efectuado" e

b. do "dever do auditor de elaborar e conservar documentação suficiente para o

CNSA examinar o trabalho do ROC" ,

17) Estão igualmente numa situação de concurso aparente, pelo que a infração

imputada à KPMG Portugal por alegada violação do "dever do auditor de elaborar e conservar

documentação suficiente para o CNSA examinar o trabalho do ROC" deverá igualmente cair,
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18) Passando assim a ser imputáveis à KPMG Portugal apenas 5 infrações, ao

invés das 9 infrações pelas quais a Recorrente vem condenada,

19) Sendo cert.() que Os factos relativos ao exercício de 2012 já não estão

integrados nesse conjunto de 5 infrações, o que terá necessariamente por consequência unia

redução muito significaiiva da coima aplicada no caso de V. Exas. decidirem mantel-.a

condenação da KPMG Portugal por essas 5 infrações, o que não se concede e _apenas por

caútela de patrocínio se equaciona.

ERRO DE DIREITO NA QUALIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES EM CAUSA

COMO. INFRAÇÕES PERMANENTES E A PRESCRIÇÃO DOS FACTOS (E

RESPETIVAS INFRAÇÕES) RELATIVOS AO EXERCÍC10 DE 2012

20) 0 Tribunal a quo reconfigurou as infrações imputadas à KPMG Portugal para

infrações perm.anentes.

21) 0 Tribunal a quo errou ao considerar que os factos em causa evidenciavam

uma conexão temporal ininterrupta, entre 2011 e 9 de abril de 2014, de onde resultaria um

suposto sentido unitário de ilicitude entre as contraordenações cm concurso homogéneo.

22) A qualificação das infrações como instantâneas ou permanentes (também

designadas por duradouras) é uma forma de classificar tipos de ilicito, que tem por base a

duração do momento da consumação da infração, que tanto se pode esgotar. num único

momento — no caso das infrações instantâneas —, como se pode prolongar no tempo — no caso

das infrações permanentes, e releva nos planos da prescrição. (119.°, n.° 2, alínea a), do CP),

da comparticipação (artigos 26.° e 27.° do CP e 14.° do Regime Jurídico das Contraordenações

EConómicas), da desistência da tentativa (artigos 24.° e 25.° do CP e 14.° e 15.° do RGCO), de

legítima defesa (artigos 32.° e 33.° do CP) e da detenção 'em flagrante delito (artigo 256.°, n.°

3, do CPP).
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• 23) Uma infração é'permanente ou instantânea consoante as propriedades e a

configuração do tipo legal, isto é, uma mesma infração não é instantânea se os factos forem

uns, mas já passa a ser permanente se os factos forem outros.

24) A norma tipificadora, desde logo por obediência ao princípio da legalidade,

consubstancia o ponto de partida e o limite para a descoberta dos sentidos de ilicitude típica

que residem no comportamento do agente, pelo que o pretenso Sentido.unitário de ilicitude

não permite ignorar ou "passar por cima" da concreta conliguração típica da infração.

. 25) A sentença recorrida não explica qual õ elemento típico que revela e sustenta

a suposta permanência das infrações; não explica em que medida o tipo legal — que na

verdade são cinco — reduz a pluralidade à unidade; não explica de onde resulta o dever de

"remover" o suposto "estado antijurídico" gerado pela atuação inicial; e, apesar da repetida

asserção do Tribunal a quo acerca da suposta incindibilidade das condutas, é patente que cada

conduta pode — e fbi — autonomizada em função do exercício económico em causa, visto que a

consumação das infrações se deu com a emissão dos relatórios de auditoria.

26) É rotundamente falso que a KPMG Portugal tenha alguma vez defendido que

estaria em causa uma infração permanente ou que tal discussão fizesse parte do objeto do seu

recurso de impugnação.

27) Ao contrário daquilo que o Tribunal a quo atesta, esta decisão não é coerente

com a sua antecedente jurisprudência (inclusive corn a jurisprudência da própria signatária da

sentença), pois decidiu de forma diversa na sua sentença de 16 de junho de 2021, proferida no

processo n.° 195/19.0YUSTR, que versava sobre um caso análogo.

28) Esta decisão é contraditória com o disposto no parágrafo A54 da ISA 330,

pois, perante uma pluralidade de procedimentos, que implicam a realização de novas

diligências de auditoria, que têm por referência exercícios económicos distintos e que se

baseiam cm informação financcira diversa, não se verifica qualquer "indivisível e indissolúvel

conexão das condutas".
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29) Logo, não estão em causa 9 contraordenações permanentes, previstas e

punidas pelo artigo 22.°, n.° 1, alínea b), dos Estatutos do CNSA e pelos artigos 388.°, n.° 1,

alínea c), e 400.0, n.° I, alínea b), do CdVM, conjugados com o artigo 3.°, n.° 1, do

• Re.gulamento da CMVM n.° 6/2000, mas 20 contraórdenações instantâneas, ao abrigo desses

mesmos preceitos, que foram erradamente interpretados pelo Tribunal a quo.

30) Dessas 20 infrações, as 9 contraordenações referentes à auditoria efetuada

sobre as demonstrações financeiras (consolidadas e individuais) do BES relativas ao exercício

económico findo a 31 de dezembro de 2012 encontram-se prescritas desde, pelo menos, o dia

12 de agosto de 2021 — prescrição essa que se deixa expressamente invocada para os devidos

efeitos legais.

31) Com efeito, de acordo com o artigo 28.°, n.° 3, do RGCOC, "a prescrição do

procedimento tem sempre lugar quando, desde o seu início e ressalvado *o tempo de

suspensão, tiver decorrido o prazo da prescrição acrescido de metade", o que, neste caso,

corresponde a 8 anos. • •

32) Segundo a lógica da sentença recorrida (ver pág. 841 in fine), a esses 8 anos

devem acrescer os dois períodos de suspensão que resultaram •das causas de suspensão
covidianas (mais uma vez, na lógica da sentença recorrida: 87 dias ern 2020 e 74 dias em

20121). A KPMG Portugal não aceita a aplicação destas causas de suspensão covidianas mas,

para os presentes efeitos, por razões de simplificação da argumentação, e porque não alteram

em nada a solução final, vai tomá-las em consideração.

.33) Todas as alegadas infrações relacionadas com os trabalhos de auditoria sobre

as demonstrações financeiras (consolidadas e individuais) do BES, por referência a 31 de

Dezembro de 2012, segundo os factos dados como provados na Decisão condenatória da

CMVM e na sentença recorrida, consumaram-se definitivamente no dia 4 de Março de 2013

(data da emissão da Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as

demonstrações financeiras do BES, a 31 de Dezembro de 2012).
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34) Assim, tais alegadas contraordenações sempre prescrevem no dia 12 de agosto

de 2021.

35) Ou seja: no dia em que o Tribunal da Relação de Lisboa receber os presentes

autos, tais alegadas infrações já estarão prescritas, devendo tal prescrição ser declarada, para

todos os efeitos legais.

36) Os factos referentes exercício de 2012, que culminaram corn a emissão da

Certificação Legal das Contas Consolidadas do BE& em 4 de março de 2013, não poderão ser

valorados sequer na medida da coima única,

37) Sobrando apenas 11 contr.aordenações, cujo número será ainda mais reduzido

quando atendermos às relações de concurso aparente entre essas infrações.

38) A norma extraída da conjugação dos artigos 22.°, n.° l, al ínea b), dos

Estatutos do CNSA, 388.°, n.° 1, alínea c), e 400.°, n.° 1, alínea b), do CdVM, 3.°, n.° I, do

Regulamento da CMVM n.° 6/2000, 44.°, n.° 3, e 62.°, n.° 4, do EOROC, por referência aos

§19 das NTRA e §4 da DRA 510, §19 das NTRA, §6 e §14 da DRA 910 e §14 da DRA 702,

interpretados e aplicados no sentido de que a consumação das infrações aí previstas se dá

permanentemente enquanto se verificar uma linha temporal ininterrupta entre os factos, é

materialmente inconstitucional pela violação princípio da legalidade, consagrado no artigo

29.°, n.° s I e 3, da CRP.

ERRO DE DIREITO NA DECISÃO SOBRE O CONCURSO APARENTE

DE NORMAS INVOCADO NA IMPUGNAÇÃO JUDICIAL •

39) A KPMG Portugal vem condenada, entre o mais, pela prática das seguintes

contraordenações em concurso efetivo:

(i) duas contraordenações pela alegada iolação do dever de documentar,

adequadamente, nos seus papéis de trabalho, de forma a suportar a sua opinião, o planeamento
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da auditoria, os procedimentos de auditoria efetuados e a prova de auditoria obtida, bem como

factos importantes que fossem do seu conhecimento respeitantes ao trabalho efetuado;'

• (ii) duas contraordenações pela alegada violação do dever de obter prova de

auditoria apropriada e suficiente para suportar a opinião de auditoria a emitir na certificação

iegal das contas/relatórios de auditoria;

(iii) Duas contraordenações pela alegada violação do dever de emitir uma opinião

com reservas (por limitação de âmbito ou por desacordo) nos casos em que não lhe seja

possível obter prova de auditoria apropriada" e suficiente sobre determinado tema material ou

quando obtenha prova de uma distorção material na informação financeira auditada; e

(iv) duas contraordenações pela alegada violação do dever do auditor de manter

um nível apropriado de ceticismo profissional.

40) Por cada dever alegadamente preterido, o Tribunal a quo condenou duas

vezes, em concurso heterogéneo ideal efetivo, a KMG Portugal: uma vez ao abrigo do artigo

22.°, n.° 1, alínea b), dos Estátutos do CNSA e outra ao abrigo da conjugação dos artigos 3.°,

n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000 e 388.°, n.° I, alínea c), e n.° 3, e 400.°, alínea a),

do CdVM.

41) Para chegar a tal conclusão, o Tribunal a qtio justificou que a qualidade de

revisor oficial de contas se distingue da qualidade de auditor externo e que o trabalho de um e

outro têm destinatários diferentes: o primeiro visa tutelar os interesses dos sócios minoritários

das sociedades anónimas e o segundo visa proteger a integridade do mercadoi

42) Pórérn, a decisão do Tribunal a quo, além de interpretar erradamente o regime

do concurso de co.ntraordenações, disciplinado pelo artigo 19.° do RGCO e 30.°, n.° 1, do CP,

mostra-se também incoerente com outros pontos da decisão condenatória.
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43) Aquilo que verdadeiramente imporia no regime do concurso é garantir que

não é violada a proibição de dupla valoração, o que implica uma indagação material sobre o •
sentido e a proporcionalidade de punir em duplicado no caso concreto.

44) Os tipos de ilícito constantes dos Estatutos do CNSA e do Regulamento da

CMVM n.° 6/2000 e do CdVM têm como referente comum as normas do EOROC

(concretamente, os artigos 44.°, n.° 3, e 62.°, n.° 4) e as normas técnicas de auditoria relevantes

(designadamente, as NTRA, as DRA, as ISA e as Recomendações Técnicas da OROC).

45) De acordo com a opinião sufragada pelo Tribunal a quo, o comportamento

proibido nas normas penais (rectius: contraordenacionais) em branco é definido por uma

norma extra- penal (rectius: extra-contraordenacional), sendo que o Tribunal a quo acaba por

concluir que ao mesmo comportamento, ao mesmo facto típico, à violação da mesma

proibição se podem aplicar duas sanções, o que corresponde precisamente àquilo que o

princípio da proibição de dupla valoração pretende evitar.

46) 0 conteúdo de ilicitude inerente às duas normas sancionadoras invocadas

Estatutos do CNSA e CdVM — é idêntico, pois, em ambosi os casos, está em causa a remissão

para a mesma norma de comportamento, o que se traduz numa duplicação artificial das

sanções aplicáveis ao mesmo comportamento ilícito.

47) À luz do regime atualmente em vigor apenas estaria em causa uma única

contraordenação, prevista e punida pelo artigo 45.° do RJSA.

48) A opinião sobre as contas é una, sendo que auditoria já contém em si todo o

conteúdo de ilicitucle dá certificação legal de contas, pois se o relatório de auditoria satisfaz

"adicionalmente" outros interesses, então é porque há um substrato coMum na base que acaba

a ser duplamente valorado caso se verifique uma condenação em concurso efetivo.

49) 0 bem jurídico tutelado pelas duas normas sancionatórias .em causa, ao

contrário daquilo que cdnclui o Tribunal a quo, é o mesmo: a qualidade e correção da -
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informação financeira, pois é isso que o cumprimento das normas de auditoria efetivamente

assegura ou, pelo menos, reforça. •

50) Dada a identidade do bem jurídico tutelado e sendo a contraordenação que

resulta da conjugação dos artigos 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000 e 388.°, n.°

I. alínea c), e n:° 3, e 400.°, alínea a), do CdVM uma forma mais grave de violação desse bem

jurídico, por comparação com a contraordenação prevista no artigo 22.°, n.° 1, alínea b), dos

Estatutos do ÇNSA, verifica-se urna relação de subsidiariedade implícita entre os dois tipos

contraordenacionais, pelo que deve a KPMG Portugal, em consequência, ser absolvida das

infrações imputadas ao abrigo do artigo 22.°, n.° 1, alínea b), dos Estatutos do CNSA quando

estas concorram com infrações imputadas ao abrigo dos termos conjugados dos artigos 3.°, n.°

1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000 e M.°, n.° 1, alínea c), e n.° 3, e 400.°, alínea a), do.

CdVM.

51) Mas ainda.que assim não se entenda e se conclua que, afinal, os bens jurídicos

subjacentes às duas infrações são diversos, então ainda assim estaríamos perante uma relação

de consunção, pois, por um lado, a auditoria é um plus, algo mais do que a mera certificação •
legal de contas, e, por outro, todo o sócio minoritário é um_investidor, ainda que nem todo o

investidor seja um sócio minoritário.

52) Logo, o bem jurídico ínsito ao artigo I, do Regulamento da CMVM n.°

6/2000, a ser divers(); é mais amplo do que o bem jurídico protegido pelo artigo 22.°, n.° 1,

•alínea b), dos Estatutos do CNSA.

53) Surpreende que o Tribunal a quo tenha argumentado, quanto às relações de

subsidiariedade implícita e de consunção, que a norma sancionatória contida no artigo 22.°,

n.° 1, alínea b), dos Estatutos do CNSA não pode afastar a aplicação do artigo 3.°, 'n.°1, do

Regulamento da CMVM n.° 6/2000, pois esta prevê uma coima máxima Mais grave, contudo,

não cuidou de fazer o caminho inverso, isto é, o Tribunal a quo não ponderou se o artigo 3.°,

n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000 afastaria a aplicação do artigo 22.°, n.° 1, alínea
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b), dos Estatutos do CNSA, seja por subsidiariedade implícita, seja por consunção, apesar de

tal ter sido invocado no recurso de impugnação.

54) Assim, visto que o tipo contraordenacional que resulta da conjugação dos

artigos 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000 e 388.°, n.° 1, alínea c), e n.° 3, e

400.°, alínea a), do CdVM consome o tipo previsto no artigo 22.°, n.° I, alínea b), dos

Estatutos do CNSA, deve a KPMG Portugal ser absolvida das infrações imputadas ao abrigo

do artigo 22.°, n.° 1, alínea b), dos Estatutos do CNSA quando estas concorram com infrações

imputadas ao abrigo dos termos conjugados dos artigos 3.9, n.° 1, do Regulamento da CMVM

n.° 6/2000 e 388.°, n.° 1, alínea c), e n.° 3, e 400.°, alínea a), do CdVM.

55) Como vimos supra, desconsiderando o suposto caráter permanente das

infrações, são imputáveis à KPMG Portugal 20 infrações.

56) Destas, 9já se encontram prescritas, pelo que sobram 11.

57) Destas II infrações, 5 têm por base a suposta violação do artigo 22.°, n.° I.

alínea b), dos Estatutos do CNSA, e essas 5 estão todas em situação de concurso com as

infrações imputadas pela suposta violação dos artigos 3.°, n.° I, do Regulamento da CMVM

n.° 6/2000 e 388.°, n.° 1, alínea c), e n.° 3, e 400.°, alínea a), do CdVM.

58) Assim, de acordo com o exposto até este momento, temos que apenas são

imputáveis à KPMG Portugal 6 infrações:

'a. 2 relativas às contas semestrais consolidadàs do BES, de 30 de juriho de 2013,

por alegada violação: (i) "Do dever de obter prova de auditoria apropriada e suficiente para

suportar a opinião de auditoria a emitir na certificação legal das contas/relatórios de

auditoria"; e (ii) "Do dever de emitir urna opinião com reservas (por limitação de âmbito ou

por desacordo) nos casos em que não lhe seja possível obter prova de auditoria apropriada e

suficiente sobre determinado tema. material ou quando obtenha prova de uma distorção

material na informação financeira auditada";
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b. 4 relativas ao exercício de 2013, por alegada violação:  (i ) "Do dever do audi tor

de documentar, adequadamente, nos seus papéis de trabalho, .de forma a suportar a sua

opinião, o planeamento da auditoria, os procedimentos de auditoria efectuados e a prova de

auditoria obtida, bem como factos importantes que fossem do seu conhecimento respeitantes

ao trabalho efectuado" ;  (i i ) "Do dever de obter prova de auditoria apropriada e suficiente para

suportar a opinião de auditoria a emitir na certificação legal das 'contas/relatórios de

auditoria" ; (iii) "Do dever de emitir uma opinião com reservas (por lim itação de ânribito ou

por desacordo) nos casos em que não lhe seja possível obter prova de auditoria apropriada e

suficiente sobre determ inado tema material ou quando obtenha prova de uma distorção

material na informação financeira auditada" ; e (iv) "DO dever do auditor de elaborar e

conservar documentação sOciente para o CNSA examinar o trabalho do ROC".

59) Ainda que V. Exas. entendam manter a qual i f icação jurídica, dos factos como

infrações permanentes, nos termos que constam da sentença .recorrida, sempre deverão

absolver a KPMG Portugal das 4 contraordenações pelas quais esta vem condenada ao abrigo

do artigo 22.°, n.° I, alínea b), dos Estatutos do CNSA, por força do concurso aparente de

normas que neste capítulo se demonstrou existir.

60) Os artigos 30.°, n.° I, do CP e 19.° do RGCO, em conjugação com os artigos

22.°, n.° .1, alínea b), dos Estatutos do CNSA, 3.°, n.° I, do Regulamento da CMVM n.°

6/2000, 388.°, n.° 1, alínea c), e n.° 3, e 400.°, alínea a), do CdVM, interpretado e aplicado no

sentido de poderem ser ,punidas e.m concurso efetivo duas contraordenações pela mesma

factualidade e cujo substrato juridic° é a violação dos mesmos deveres, é materialmente

inconstitucional por violação dos artigos 1.°, 2.°, 18.°, n.° 2; e 29.°, nYs 1, 3 e 5 d a CRP,

inconstitucionalidade que se deixa desde já alegada para todos os efeitos legais.

61) A cc;nclusão de que a KPMG Portugal. deve ser absolvida' das infrações

imputadas ao abrigo do artigo 22.°, n.° 1, alínea b), dos Estatutos do CNSA, em qualquer caso,

sempre será válida para os trabalhos de revisão l imitadas sobre as demonstrações financeiras

semestrais do BESA, por referência a 30 de Junho de 2013. Pela seguinte razão: é que a

argumentação, a este propósito vertida na sentença recorrida não se pode aplicar (não é
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aplicável) aos trabalhos de revisão limitadas sobre as demonstrações financeiras semestrais do

BESA, por referência a 30 de Junho de 2013.

62) Com efeito, no caso desta revisão limitada, existe apenas um documento que é

emitido exclusivamente ao abrigo do Código dos Valores Mobiliários e não de qualquer outra

norma. Como tal, no caso desta revisão limitada, não existe nada que sequer se assemelhe a

uma Certificação Legal de COntas. Assim, o relatório de revisão limitada das constas

semestrais do BES foi emitido, exclusivamente, nos termos e para efeitos do CdVM e, em

concreto, nos termos do n.° 3 do artigo 8° do CdVM (com a redação em vigor à data que se

vem mantendo mas passando a ser o n.° 4 do mesmo artigo), para acompanhar as contas

semestrais publicadas nos termos do artigo 246' do CdVM.

63) Face ao exposto, em qualquer caso, sempre deverão V. Exas. revogar a

condenação da KPMG Portugal, com as devidas consequências legais, no que diz respeito aos

trabalhos de. revisão limitadas sobre as demonstrações financeiras semestrais do BESA, por

referência a 30 de Junho de 2013, de toda S as alegadas infrações imputadas ao abrigo do

artigo 22.4', n.° I, al ínea b), dos Estatutos do CNSA.

O CONCURSO APARENTE ENTRE AS NORMAS QUE PUNEM A

SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE DOCUMENTAÇÃO •

64) Nas páginas 1058 a 1064 da sentença recorrida, a KPMG Portugal vem

condenada pela alegada violação do dever, previsto no artigo 44.°-A do Estatuto da Ordem

dos Revisores Oficiais de Contas, do auditor de elaborar e conservar documentação suficiente

para o CNSA examinar o trabalho do ROC.

65) Acontece que tal alegada infração constitui uma repetição integral, uma cópia

a papel químico, quer ao nível dos factos, quer ao nível do Direito, da alegada infração por

suposta violação do dever de documientação, a qual vem imputada à KPMG Portugal nas.

páginas 715 a.842 da mesma entença recorrida.
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66) Existe também uma coincidência total, absoluta e rigorosa entre as bases

normativas que são utilizadas pelo Tribunal a quo para condenar a KPMG Portugal pela

alegada infração por violação do dever do auditor de elaborar e conservar documentação

suficiente para o CNSA examinar o trabalho do ROC e as bases normativas que são utilizadas

pelo Tribunal a quo para condenar a KPMG Portugal pela alegada infração de violação do

dever de documentação.

67) Existe assim um evidente concurso aparent-e ewe:

a. A alegada infração por suposta violação do dever de documentação, a qual vem

imputada à KPMG Portugal nas páginas 715 a 842 da mesma sentença recorrida;

e

b. A alegada infração por suposta violação do dever, previsto no artigo 44.°-A do

Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, do auditor de elaborar e conservar

documentação suficiente para o CNSA examinar o trabalho do ROC.'

68) A punição da KING Portugal por ambas as infrações configura uma violação

do principio ne bis in idem, previsto no artigo 29.°, n.° 5, da Constituição.

69) A condenação da KPMG Portugal por ambas as infrações configura, assim,

um erro de direito da sentença recorrida na interpretação e aplicação, quer do artigo 44.°-A do

Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, quer do principio ne bis in idem.

70) A sentença recorrida deverá, assim, ser revogada nesta parte, devendo a

KPMG Portugal ser absolvida da alegada infração por suposta violação 'do dever, previsto no

artigo 44.°- A do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, do auditor de elaborar

e conservar documentação suficiente para o CNSA examinar o trabalho do ROC.

Assim,
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71) Das 6 infrações- que, como vimos supra, podem ser imputáveis à KPMG

Portugal, impõe- se ainda subtrair. mais esta infração, pelo que a Recorrente apenas poderá ser

condeáda, no máximo, pela prática de 5 contraordenações, Caso V. Exas. entendam que a

Recorrente violou efetivamente as respetivas normas de auditoria, o que não se concede e

apenas por cautela de patrocínio se equaciona,

72) Sendo certo que, repete-se, os factos relativos ao exercício de 2012 já não

estão integrados nesse conjunto de 5 contraordenações, o que terá necessariamente por

consequência uma redução muito significativa da coima aplicada no caso de V. Exas.

decidirem manter a condenação da KPMG Portugal por essas 5 infrações, o que não se

concede e apenas por cautela de patrocínio se equaciona.

73) Ainda que V. Exas. entendam manter a qualificação jurídica dos factos como

infrações permanentes, nos termos que constam da sentença recorrida, sempre deverão

absolver a KPMG Portugal da Contraordenação pela qual esta vem condenada por suposta

violação do dever, previsto no artigo 44.°-A do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de

Contas, do auditor de elaborar e conservar documentação suficiente para o CNSA examinar o

trabalho do ROC, por força do concurso aparente de normas que neste capítulo se demonstrou

existir.

SUBSIDIARIAMENTE: DA PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS FACTOS EM

MOMENTO ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA (E,

PORTANTO, EM MOMENTO ANTERIOR À QUALIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES

COMO INFRAÇÕES PERMANENTES)

74) Subsidiariamente, importa ainda assinalar que a maior parte dos factos que o

Tribunal a quo requalificou estavam já prescritos na data em que o Tribunal comunicou a dita

alteração qualificativa (e, por isso, também à data de consumação da dita alteração, com a

prolação da sentença recorrida) — o que significa, portanto, que, antes da alteração e da
sentença, já se havia extinguido parcialmente a responsabilidade contraordenacional da

KPMG Portugal.
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75) Mesmo que se pudesse aplicar aos presentes autos a causa excecional de

suspensão prescricional insti tuída pela Lei n.° I -A/2020, de 19 de Março, ainda assim estaria

o presente procedimento prescrito no que se reporta às supostas infrações relaciónadas com o

exercício de 2012 (num total de 33 alegadas infrações), visto que o prazo de suspensão a

acrescer ao pram máximo seria de 75 dias — e não de 86. dias, como foi erradamente

considerado pela CMVM e pela sentença a quo.

76) Em face deste prazo máximo, o esgotamento do prazo de prescrição de 7 anos

e 6 meses deu-se no dia 18 de Novembro de 2020, considerando que (i) a data da consumação

das alegadas e inexistentes infrações respeitantes ao exercício de 2012 é 4 de Março de 2013;

(ii) o decurso de um prazo de 7 anos e 6 meses ocorreu a 4 de Setembro de 2020; (iii) o

decurso de um prazo adicional de 75 dias (o prazo máximo de suspensão aplicável nos termos

da Lei n.° 1-A/2020, de 19 de Março) deu-se em .18 de Novembro de 2020.

77) Assim, no que diz respeito às infrações referentes ao exercício de 2012, o

presente processo já estava prescri to também na data em que a CMVM praticou um ato que

poderia ter levado, se assim não fosse, à suspensão desse prazo prescritivo: o envio do

processo para o Ministério Público, que só veio a ocorrer a 19 de Novembro de 2020.

78) Equivocamente, a tese defendida a quo afasta-se deste entendimento de um

prazo de suspensão de 75 dias (que implica a prescrição dos autos) porque assume 86 dias de

suspensão (que levaria à tempestividade do envio do processo ao Ministério Público), com

base na alegada aplicação da suspensão excecional dos prazos inscrita na Lei n.° I -A/2020,

não apenas para o futuro. (retrospetivamente), mas também para o passado, concretamente

para o período de 11 dias entre 9 e 19 de Março (retroativamente), nos termos do artigo 6.°,

•n.° 2, da Lei n.° 4-A/2020, de 6 de Abril.

79) Conform e foi m ostrado pela Recorrente, e tam bém  objeto de Pareceres

Jurídicos pelos Senhores Professores Doutores Paulo de Sousa Mendes e João Marques

Martins e pelo Senhor Professor Doutor Nuno Brandão, a suspensão prescricional inscri ta na.

Lei n.° 1- A/2020, entrada em vigor a 20 de Março, apenas poderia valer, no máximo,
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retrospetivamente, para a contagem futura do prazo de prescrição, nunca se podendo admitir a

retroatividade dessa suspensão a momento anterior à sua vigência, concretamente desde 9 e

até -I9 de Março de 2020. .

80) A KPMG Portugal invocou esta prescrição do procedimento durante a

audiência de julgamento; porém, .na decisão recorrida, o Tribunal a quo demitiu-se de •
examinar devidamente esta invocação, visto que se limitou a operar uma remissão para o teor

do Acórdão do Tribunal Constitucional rt.° 500/2021, na medida o mesmo seria
"perfeitamente transpánível para a apreciação da questão", e, ainda, porque, nas palavras do

Tribunal recorrido, não teria ocorrido qualquer aplicação retroativa daquela Lei (cfr. pág. 78

da sentença do TCRS).

81) É falso que o Acórdão do Tribunal Constitucional n.° 500/2021 seja

transponível à questão da retroatividade da Lei n.° 1-A/2020 e permita sustentar um prazo de

suspensão total • do prazo de prescrição de 86 dias, visto que o Tribunal Constitucional
expressamente se demitiu de apreciar o problema em causa.

82) Lê-se no, Acórdão n.° 500/2021 que "o objeto do recurso não contempla a

questão relativa ao início da vigência da.causa de suspensão do prazo de prescrição prevista

nos n.'s 3 e 4 do artigo 7.° da Lei n.° I-A/2020, que este diploma determinou produzir "efeitos

à data da produção de.efeitos do Decreto -Lei n.° 10-A/2020, de 13 de março" (artigo l0.°), e a

Lei n.° 4-A/2020 veio fixar, através de norma interpretativa, em 9 de março de 2020 (artigo

5.°). Para além de não ter sido específica e autonomamente enunciada pelo recorrente, tal

questão pressuporia, conforme se viu; a convocação de base legal diversa daquela 'que foi

precisada pelo recorrente, o que a coloca fora do âmbito do objeto do recurso".

83) É também improcedente o argumento aduzido a quo de que a Lei n.° I -A/2020

não se teria feito aplicar retroativamente aos presentes autos, visto que essa retroatividade é

condição necessária para o vencimento da tese da OviVM e do próprio Tribunal recorrido,

dado que, sem retroagir 11 dias, o procedimento estaria certamente prescrito a 18 de

Novembro de 2020, como se mostrou. •
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84) A tese da KPMG Portugal, no sentido da suspensão por apenas 75 dias do

prazo prescricional, além de não ter sido contrariada pelo Tribunal a quo, foi demonstrada

com minúcia nos requerimentos apresentados em 11 de Dezembro de 2020, 21 de Março de

e 7 de Junho de 2021, e nos Pareceres Jurídicos juntos aos autos, com amparo na

natureza substantiva, processual penal material ou mista das regras sobre prescrição, e, bem

assim, na melhor concretização dos princípios da legalidade .contraordenacional (no seu

corolário da proibição da retroatividade da lei desfavorável), da certeza, segurança jurídicos e

cia tutela de expectativas.

85) Para a análise do tema da retroatividade e a demonstração da sua proibição é

irretevante se a suspensão da prescrição decorre do artigo 27.°-A, n.° l, alínea a), do RGCO,

ou da Lei n.° 1-A/2020, uma vez que, em qualquer caso, estará sempre em causa o

acionamento dessa causa de suspensão prescricional no dia 20 de Março com efeitos

retroativos a 9 de Março.

86) A eventual aplicação da suspensão de prazos resultante da Lei n.° I -A/2020,

de 19 de Março, aos dias que decorreram antes da sua entrada em vigor, ou seja, entre 9 e 19

de Março de 2020, significaria um reescrever do passado que se traduziria numa forma de, a

posteriori, no dia 20 de Março, alterar o significado jurídico dos dias passados para os subtrair

ao cômputo prescritivo.

87) A contagem de 86 dias de prazo suspensivo da prescrição redunda num caso

grosseiro e manifesto de retroatividade (de primeiro grau) desfavorável ao agente —
.constitucionalmente.proibida —, na medida em que, para efeitos -de manutenção da alegada

responsabilidade contraordenacional do agente, estar-se-ia a aplicar uma suspensão de prazo a

um conjunto de dias de prazo já anteriormente corridos de forma efetiva.

88) Nas palavras do Tribunal Constitucional, em Acórdão n.° 183/2008, "não há

qualquer justificação para considerar abrangidas no âmbito do princípio da legalidade

criminal as normas relativas à interrupção da prescrição e não considerar também as normas

relativas à suspensão da prescrição", sendo que, conforme sustenta o mesmo Tribunal, entre
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outros, no Acórdão n.° 150/94, "[t]al princípio — o princípio da aplicação retroactiva da lei

penal de conteúdo mais favorável —, na sua ideia essencial, há -de, com efeito, valer também

no domínio do ilícito de mera ordenação social".

89) A Doutrina e Jurisprudência validam o entendimento de que o princípio da

legalidadeimpede a aplicação retroativa das normas referentes à prescrição e, bem assim, que

tal proibição é extensível ao direito contraordenacional.

90) Este Tribunal da Relação de Lisboa pronunciou-se já sobre a aplicação

retroativa da Lei n.° 1-A/2020, tendo também afirmado que "[a] Lei n°1 -A/2020 é uma lei

temporária [...] que não pode ser aplicável retiloativamente" (Acórdão do Tribunal da Relação

de Lisboa, de 09.03.202 I ,• processo n.° 207/09.5PAAMD-A.L1-5; em sentido idêntico:

Acórdão do Tribunal da Relaçãó de Lisboa, de 24.07.2020, processo r;.° I28/16.5SXLSB.L I -

5; os Acórdãos do Tribunal dá Relação de Evora, de 23.02.2021, processo n.°

201/10.3GBVRS.E I , e do Tribunal da Relação do Porto, de 14.04.2021, processo n.°

300/19.6Y9PRT-B.P I ).

91) A aplicação retroativa da Lei n.° I -A/2020 implica, além da lesão

inadmissível ao princípio da legalidade, a violação de princípios fundamentais do Estado de

Direito Democrático, nas suas vertentes de certeza ("conhecimento exato das normas

aplicáveis, da sua vigência e das suas condições de aplicação"), razoabilidade ("não

arbitrariedade"), e previsibilidade ("suscetibilidade de se anteverem situações futuras").

. 92) Assim, deverão y. Exas., em qualquer caso, declarar a prescrição dos factos (e

respetivas infrações) relativos ao exercício de 2012, bem como a extinção da (alegada)

responsabilidade contraordenacional da Recorrente em relação a tais factos, com as devidas

consequências legais.

93) A interpretação, isolada ou conjugada, do artigo 7.°, n. c's 1, 3 e 9, alínea b), da

Lei n.° I- A/2020,.de 19 de Março, na redação dada pelo artigo 2.° da Lei n.° 4-A/2020, de 6

de Abril, e dos artigos 5.° e 6.°, n.° 2, deste diploma legal, segundo a qual o decurso do prazo

de prescrição do processo contraordenacional pode ser retroativamente suspenso desde data
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anterior à. entrada em vigor da lei que prevê essa causa de suspensão redunda em norma

materialmente inconstitucional, por violação do princípio da legalidade na sua dimensão de

proibição de retroatividade de lei desfavorável, previsto no artigo 29.°, n. °s I e 4, da

Constituição da República Portuguesa, e bem assim do princípio da segurança jurídica e da

proteção da confiança que integra o princípio do Estado de Direito, consagrado no artigo 2.°

da Constituição da República Portuguesa.

94) A interpretação, isolada ou conjugada, do artigo 7.°, n. os 1, 3 e 9, alínea b), da

Lei n.° 1- A/2020, de 19 de Março, na redação dada pelo artigo 2.° da Lei n.° 4-A/2020, de 6

de Abril, e dos artigos 5.° e 6.°, n.° 2, deste diploma legal, e do artigo 27.°-A, n.° 1, alínea a),

do RGCO, s.egundo a qual o decurso do prazo de prescrição do processo contraordenacional

pode ser retroativamente suspenso desde data anterior à entrada em vigor da lei que prevê essa

causa de suspensão redunda em norma materialmente inconstitucional, por violação do

princípio da legalidade na sua dimensão de proibição de retroatividade de lei desfavorável,

previsto no artigo 29.°, n. °s I e 4, da Constituição da República Portuguesa, e bem assim do

princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança que integra o princípio do Estado

de Direito, consagrado no artigo 2.° da Constituição República Portuguesa.

95) A interpretação dos artigos 358.°, n.° 3, e 359.°, n.° 1 do CPP, aplicáveis ex vi

artigo 41.°, n.° 1, do RGCO e artigo 407.° do CVM, bem como do artigo 402.°-A do CMVM,

isolada ou conjugadamente considerados, ou ern conjugação com quaisquer outras disposições

legais, no sentido.de que é permitida uma alteração da qualificação jurídica que tem por efeito

a condenação por factos que já se encontravam prescritos à data da referida alteração da

qualificação Jurídica, redunda em norma materialmente inconstitucional, por violação do

disposto nos artigos I.°, 2.°, 18.°, n.° 2, 20.°, n. os 1 e 4, 29.°, n.° 1, e 32.'3, n.'s 1 e I O.da CRP.

EM QUALQUER CASO: DA PRESCRIÇÃO DOS FACTOS E DA

INFRAÇÃO RELATIVOS À SUPOSTA VIOLAÇÃO DO DEVER DE CETICISMO

PROFISSIONAL
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96) A pág. 1049 a 1057 da sentença recorrida, o Tribunal  a quo condena a KPMG

Portugal pela alegada violação do dever do aúditor de manter um nível apropriado de

ceticismo pi:ofissional, na avaliação da prova de auditoria sobre o "crédito a clientes"  do

BESA (parágrafo 10 da NTRA e parágrafo 15 da ISA 200).

97) Os 'factos em  causa (discrim inados nos pontos 200 a 289 da decisão da

CMVM e nas páginas 1051 a 1054 da sentença recorrida) dizem respei to, exclusivamente, ao

exercício económico de 2012, tendo-se a putativa infração consuMado no dia 4 de Março de

2013.

98) Mesmo que se qual i fique esta infração como permanente (que não é, como se

dem onstrou), ainda assim , tal infração apenas poderá perm anecer até ao m om ento da

verificação do último facto que lhe serve de fundamento, ou seja, e de acordo com o prazo de

8 anos do art igo 28.°, n.° 3, do RGCOC, 4 de Março de 2013. •

99) Sem nada conceder, ainda 'clue a este prazo fossem de acrescer as causas de

suspensão covidianas (mais uma vez, na lógica da sentença recorrida:  87 dias em 2020 e 74

dias em 2021), esta alegada contra -ordenação sempre prescreve em 12 de agosto de 2021 — o

que signi f ica que, na data em que este Tribunal  da Relação.de Lisboa receber os presentes

autos, esta alegada infração já estará prescrita.

• NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA POR AUSÊNCIA TOTAL DE

FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À DECISÃO SOBRE OS FACTOS DADOS COMO

PROVADOS SOBRE A SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVA. SUFICIENTE E

APROPRIADA, BEM COMO SOBRE A AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DE RESERVAS,

RELATIVAMENTE À CARTEIRA DE IMÓVEIS DO BESA

100) Era e é imposto ao Tribunal a quo decidir em cumprimento com as

exigências do artigo 374.° do CPP, noineadamente expondo da forma mais completa possível

o exame crítico da prova operado e que serviu de convicção ao Tribunal para dar como.

provados ou não provados os factos com relevância para a boa decisão da causa.
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101) Porém, tal exigência não foi in totum cumprida na Sentença recorrida, no que

diz respeito .aos factos dados como provados e constitutivos das seguintes alegadas infrações:

a. alegada insuficiência de prova de auditoria recolhida por parte da KPMG para

suportar a opinião de auditoria a emitir na certificação legal de contas e relatórios de

auditoria, com reporte aos exercícios de 2012, 2013 (incluindo revisão limitada) sobre a

carteira de imóveis do BESA; e

b. alegada não inclusão de uma opinião com reservas por parte da KPMG: i. por

desacordo relativamente ao certificado legal de contas e relatório de auditoria sobre as

demonstrações financeiras consolidadas de 2012 do BES, decorrente da inadequada

valorização (imparidade) do imóvel "Terreno em .Sangano"; e ii. por limitação de âmbito na

opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES relativamente a um conjunto

de imóveis da componente BESA no valor de 11.991,244 milhares de A0A, nas opiniões

sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012 e de

2013.

102) Relativamente aos factos supra indicados, existe uma total ausência de

análise crítica da prova e/ou descrição de raciocínio lógico que supostamente permitiu o

Tribunal chegar às conclusões a que chegou, no sentido de dar como provados os factos acima

indicados,

103) Não se trata de um caso em que se indica que a fundamentação é insuficiente

ou incipiente, que há questões' que exigiam um maior detalhe ou uma análise diferente

daquela que foi levada a cabo pelo Tribunal.

104) 0 que aqui está em causa é urna total ausência de fundamentação da

motivação do Tribunal aos factos vertidos nos pontos 374. a 378., 531. a 556. e 696. a 713. da

matéria dada como provada.
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105) Pelo que a sentença recorrida é nula, nos termos do artigo 379.°, n.° I. alínea

a), do CPP, por referência ao artigo 374.°, n.° 2, do mesmo diploma, por falta de

fundamentação, o que deverá ser declarado por V. Ex as.

ERRO DE DIREITO NA DECISÃO SOBRE A INVOCAÇÃO DO

PRINCÍPIO NE BIS IN IDEM •

106) Na sentença recorrida, o Tribunal a quo incorreu também em erro de direito

na decisão que proferiu sobre a invocação feita pela KPMG Portugal do.princípio ne bis in

idem — que até. é de Conhecimento oficioso —, unia vez que confundiu totalmente os

fundamentos, o âmbito material e os efeitos do princípio ne bis in idem e a sua justa

aplicabilidade ao presente caso, particularmente no que diz respeito à necessária diferenciação

entre as situações de concurso de sanções e de concurso de prossecuções.

107) A decisão recorrida não analisou, como devia ter analisado, a violação do ne

bis in idem face às diferentes proteções vigefites no nosso ordenamento jurídico, todas elas.

(ainda que dialogantes), proteções .normativas autónomas e que como tal tinham de ser

apreciadas individualmente.

108) Por isso, a decisão recorrida incorreu em erro de julgamento em matéria de

direito (e, quanto às questões de direito da UE e da CEDH, em flagrante omissão de

pronúncia):

a. Ao considerar inexistir violação do artigo 29.°, n.° 5, da CRP, por um lado;

b. Ao omitir pronúncia e, como tal, não julgar existir violação do artigo 4.° do

Protocolo n.° 7 à CEDH;

.c. Ao omitir pronúncia e, como tal, não julgar existir violação do artigo 50.° da

CDFUE.

Da clara identidade parcial de objeto entre os presentes autos e os autos n.0

80/19.5YUSTR
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109) Os factos relativos à alegada não inclusão de reservas Por limitação de

âmbito na Certificação Legal de Contas e no Relatório de Auditoria das demonstrações

financeiras consolidadas do BES, com referência a 31 de Dezembro de 2012, na parte relativa

à carteira de crédito do BESA,

110) Bem como os. factos relativos à alegada não inclusão de reservas por

limitação de âmbito no parecer sobre as demonstrações financeiras intercalares consolidadas

do BES, com referência a 30.06.2013, também na parte relativa à carteira de 'crédito do •

BESA.,

111) Foram já objeto de julgamento pela sentença do, TCRS de 15.12.2020 e pelo

acórdão deste Tribunal da Relação de 04.05.2021, ambos proferidos no processo n.°

80/19.5YUSTR.L1, cuja decisão é insuscetível de sindicância a titulo de recurso ordinário,

transitada em julgado. •

112) A identidade. naturalística (que não tem sequer de ser uma sobreposição total,

mas antes uma conexão intrínseca entre os factos em apreço em um e em outro processo) dos

factos em apreço no presente processo e no processo n.° 80/19.5YUSTR.L I é patente na

comparação entre as peças processuais relevantes, transcritas e identificadas supra na

motivação do presente recurso.

113) No entanto, .a sentença recorrida preconizou um critério de identidade

normativa alheio à identidade fáctica, tendo assim incorrido em erro de julgamento.

1 14) E. ademais, afirmou inexistir também "identidade naturalística", mas fès-lo

incorrendo em notório erro de direito, pois apesar de afirmar estar a pronunciar-se sobre tal -

identidade, nada mais faz senão aplicar, outra vez, um critério de identidade normativa.

115) Errou a sentença ao .considerar que "a apreciação da adequação e

conformidade legal da atividade de auditoria empreendida pela Recorrente, designadamente,

no segmento que se ,reporta aos julgamentos do auditor sobre a suficiência da prova de

auditoria obtida a respeito do crédito a clientes do BESA" é um facto naturalistic°.
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116) Facto em sentido naturalístico é aquele que foi objeto do processo,

delimitado pela acusação, e 'que se dá como provado ou não provado na decisão, nada tendo a

ver com o prisma normativo através do qual se analisa esse facto.

117) Naturalisticamente perspetivados, os factos relativos à alegada não inclusão

de reservas por limitação de âmbito na Certificação Legal de Contas consolidadas do BES,

com referência a 31 de Dezembro de 2012, na parte relativa à carteira de crédito do BESA,

bem como os factos relativos à alegada no inclusão de reservas por limitação de âmbito no

parecer sobre as demonstrações financeiras intercalares consolidadas do BE'S, corn referência

a 30.06.2013, também na parte relativa à carteira de crédito do BESA, são exatamente os

mesmos em ambos os processos.

118) 0 Tribunal a quo demonstra uma assinalável confusão quanto ao âmbito

material de proteção do ne bis in idem, remetendo na sentença recorrida para jurisprudência

constitucional que trata apenas do ne bis in idem em casos de concurso de infrações, no

mesmo processo, e não de concurso de prossecuções, que é o que está em causà neste

processo, e, residualmente, a uma decisão sobre .litispendência (e não, a -exceção de caso

julgado") entre processo por crimes e contraordenações, e outra sobre o cúmulo de

•prossecuções criminais.e contraordenacionais.

119) Neste caso, há concurso de prossecuções relativamente aos mesmos factos,

primeiro do BdP e do Ministério Público, julgado por urn tribunal com sentença transitada em

julgado, e agora da CMVM e do Ministério Público, novamente julgados por um tribunal —
agora indevidamente.

120) Não estamos, pois, perante uma ànálise sobre a admissibilidade da

prossecução de infrações retiradas da mesma substância factual no mesmo processo (o que

constituiria urn "cúmulo de qualificações"), mas antes sobre a admissibilidade da prossecução

de infrações retiradas da mesma substância factual em processos diferentes (-cúmulo de

prossecuções").
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121) Em seguida, acantona-se o Tribunal na ''ausência de base legal" para negar a

aplicação do ne bis in idem em processo contraordenacionaf.

122) A que agrega uma errada compreensão da proibição de bis in idem,

mobilizando apenas como recurso normativo o artigo 29.°, n.° 5, da CRP e descurando todos

os outros instrumentos com aplicabilidade direta no ordenamento jurídicó português que

igualmente impõe o respeito por aquele princípio.

• 123) Porém, como é evidente, não é necessário que um direito fundamental, como

o ne bis in idem, esteja plasmado na lei infraconstitucional para que seja diretamente aplicável

perante entidades públicas e/ou privadas.

124) E, além disso, só uma interpretação literal do artigo 29.°, n.° 5, da CRP,

desligada do real âmbito material de proteção do ne bis in idem, o pode manter colado às

causas formalmente penais e negar a sua aplicação a qualquer procedimento sancionatório

público, como o processo contraordenacional, que se revista de natureza materialmente penal

(como é jurisprudência do TEDH).

Do erro de direito quanto à não inconstitucionalidade por violação do artigo

29.°, n.° 5, da CRP

125) 0 artigo 29.°, n.° 5, da CRP, corno direito subjetivo fundamental, protege os

indivíduos e empresas contra a sujeição a duplo ou múltiplo julgamento (proibição de cúmulo

de prossecuções) (além da proteção e dupla ou múltipla punição, denominada proibição do

cúmulo de sanções, pelos mesmos factos).

126) 0 conceito constitucionalmente relevante de identidade da infração ou do

facto que deve ser adotado para efeitos desta proteção constitucional em situações de cúmulo

de prossecuções deve ser um conceito histórico-naturalístico, idêntico ao adotado pelo TEDH

e pelo TJUE, sendo de recusar a adoção de critérios de identidade da infração com base na

respetiva qualificação jurídica ou bem jurídico protegido — que foi a conceção adotada pelo

'Tribunal a quo.
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127) A jurisprudência constitucional citada pelo Tribunal a quo, que prefere os

critérios da qualificação jurídica ou do bem jurídico protegido, só deve relevar para a.

apreciação da constitucionalidade da prossecução no seio de um mesmo • processo, em

concurso de sanções.

128) Sendo também imprestáveis os cri térios fundados na diferença de domínios

regulatórios de enquadramento das infrações (RG1CSF ou COVM .ou Estátutos do CNSA),

que, no lim ite, apenas poderiam relevar para apreciar a proporcionalidade de restrições ao .

direito constante do artigo 29.°, n.° 5, 'de acordo cm o artigo 18.° da CRP, mas não devem

relevar para a definição do parâmetro consti tucional relevante decorrente do seu artigo 29.°,

n.° 5.

• 129) A tutela da. proibição de bis in idem deve ativar-se sempre que haja uma

identidade do facto objeto dos processos, ou seja, do conjunto de circunstâncias facivais

concretas envolvendo o mesmo visado e ligadas no tempo e no espaço.

130) Tendo assim plena aplicação ao direito contraordenacional, pressuposta a

natureza punitiva e sancionatória deste ramo do direito, evidenciada pela sua sujeição aos

princípios e normas aplicáveis ein matéria penal e processual penal (art. 32.° e 41.° do

RGC0), corn as devida adaptações, e coin a inclusão do processo contraordenacional no

artigo 32.4), n.° 10, da CRP.

131) Pelo exposto, o ne bis in idem constitucionalmente consagrado é

incompatível  com.soluções normativas de direi to ordinário que. redundem na permissão da

dupla prossecução contraordenacional do mesmo facto em processos diferentes sob diferentes

títulos infracionais.

132) Sendo irrelevante para o efeito a circunstância de as autoridades

administrativas competentes para o conhecimento das infrações contraordenacionais ern causa

serem diferentes, ou de inexisti r coincidência do bem jurídico protegido ou de inexisti r uma

coincidência do "tipo de desvalor".
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133) E este direito fundamental veda a dupla prossecução pelos mesmo factos ao

abrigo de diferentes tipos contraordenacionais em processos diferentes, independentemente

daqueles fatores, tornando-se aplicável, logo pela litispendência, e, sem dúvida alguma, a

partir do momenta em que seja proferida uma primeira decisão definitiva que julgue os factos

em causa — como a do acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 04.05.2021.

134) A interpretação dos artigos 19.°, n.° 1, 33.°, n.° 1, 34.°, n.° I, 36.°, n.° 1., 79.°,

n.° 1, do RGCO, aplicáveis ex vi artigo 407.° do CdVM, e dos artigos 408.° e 420.°, n.° 3, do

CdVM, introduzido pela Lei 28/2017, de 30..05, e artigo 213.° do RGC1SF, isolada ou

conjugadamente considerados, segundo a qual é permitido julgar a mesma conduta (entendida

como factos histórico-naturalísticos idênticos ou intrinsecamente ligados) já julgada em

processo diferente ao abrigo de distintas normas ou valorações jurídicas que tutelem bens

jurídicos diferentes ou pressuponham um diferente tipo de desvalor ou acréscimo de desvalor

entre as duas infrações, redunda ern norma materialmente inconstitucional, por violação dos

artigos 2.°, 18.°, n.° 2, 29.°, n.° 5, e 32.°, n.° I 0, da CRP.

•
' 135) A interpretação dos artigos 19.°, n.° I, 33.°, n.° 1, 34.°, n.° 1, 36.°, n.° I, 79.°,

n.° 1, do RGCO, aplicáveis ex vi artigo 407.° do CdVM, e dos artigos 408.° e 420.°, n.° 3, do

CdVM, introduzido pela Lei 28/2017, de 30.05, e artigo 213.° do RGCISF, isolada bu

conjugadamente considerados, segundo a qual é permitido julgar a mesma conduta (entendida

como factos histórico-naturalísticos idênticos ou intrinsecamente ligados) já julgada em

processo diferente ao abrigo de distintas normas ou valorações jurídicas que tutelem bens

jurídicos diferentes ou pressuponham um diferente tipo de desvalor ou acréscimo de desvalor

entre as duas infrações diferentes quando estejam em causa normas infracionais com fonte

setorial distinta, redunda em norma materialmente inconstitucional, por violação dos artigos

18.°, n.° 2, 29.°, n.° 5, e 32.°, n.° 10, da CRP.

136) A interpretação dos artigos 19.°, n.° I, 33.°, n.° 1, 34.°, n.° 1, 36.°, n.° 1, 79.0,

n.° I, do RGCO, aplicáveis ex vi artigo 407.° do CdVM, e dos artigos 408.° e 420.°, n.° 3, do

CdVM, introduzido pela Lei 28/2017, de 30.05, e artigo 213.° do RGC1SF, isolada ou

conjugadamente considerados, segundo a qual é permitido julgar a mesma conduta
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(entendida como factos histórico-naturalísticos idênticos ou intrinsecamente ligados) já

julgado em processo diferente ao abrigo de distintas normas ou valorações jurídicas que

tutelem bens jurídicos diferentes ou pressuponham um diferente* tipo de desvalor ou

acréscimo de desvalor entre as duas infrações diferentes quando estejam em causa -normas

infracionais com fonte setorial distinta e Cujo conhecimento seja da competência de

autoridades • administrativas de diferentes sectores regulatórios, redunda em norma
materialmente inconstitucional, por violação dos artigos 2.°, 18.°, n.° 2, 29.°, n.° 5, e 32.°, n.°

10, da CRP.

137) A interpretação dos artigos 19.°, n.° 1, 33.°, rt..° 1, 34.°, n.° 1, 36.°, n.° I, 79.°,

n.° 1, do RGCQ, aplicáveis ex vi artigo 407.° do CdVM, e dos artigos 408.° e 420.°, n.° 3, do

CdVM, introduzido pela Lei 28/2017, de 30.05, e artigo 211° do RGC1SF, isolada ou

conjugadamente considerados, segundo a qual é permitido julgar a mesma conduta .(entendida

como factos histórico-naturalisticos idênticos ou intrinsecamente ,ligados) já julgado gm

processo diferente ao abrigo de distintas normas ou valorações jurídicas' que tutelem bens

jurídicos diferentes ou pressuponham um diferente tipo de desvalor ou acréscimo de desvalor

entre as duas infrações diferentes quando estejam em causa normas infracionais com fonte

setorial distinta e cuja supervisão seja, à uma, competência da CMVM e, à outra, do Banco de

Portugal, redunda em norma materialmente inconstitucional, por violação dos artigos 2.°, 18.°,

n.° 2, 29.°, n.° 5, e 32.°, n.° 10, da CRP..

Da omissão de pronúncia e quanto à violação do artigo 4.° do Protocolo n.° 7

à CEDH e do artigo 50.° da CDFUE

138) A KPMG Portugal invocou as normas pertinentes da CEDH e da CDFUE

também como critério autónomo de validadesqa prossecução múltipla de que é alvo.

139) Deste modo, impunha-se que o Tribunal recorrido apreciasse a violação do

ne bis in idem não só ao abrigo dos conceitos constitucionais de direito português, mas

também, e autonomamente, ao abrigo dos conceitos estabelecidos naqueles normativos

internacionais e na jurisprudência que os interpreta.
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140) A sentença recorrida é totalmente omissa neste ponto, sendo nula, por

violação do disposto no artigo 64.°, n.° 4, do RGCO, ex vi artigo 407.° do CdVM, bem coma

dos artigos 1.° e 13.° da CEDH, e do artigo 4.° do Protocolo n.° 7 à CEDH, e nos termos do

disposto no artigo 379.°, n.° 1, al. c), do CPP, ex vi artigo 41.°, n.° 1, do RGCO, ex vi artigo

407.° do CdVM.

• 141) É ainda totalmente omissa, sendo nula,-por violação do disposto no artigo

64.°, n.° 4, do RGCO, ex vi artigo 407.° do CdVM, bem como dos artiggs 50.°'e 47.° da

CDFUE, e do artigo 19.°, n.° 1, §2, do TUE, e nos termos do disposto no artigo 379.°, n.° 1, al.

c), do CPP, ex vi artigo 4 I .0, n.° 1, do RGCO, ex vi artigo 407.° do CdVM.

142) Deve assim a sentença recorrida ser ,declarada nula, nesta parte, reenviando-

se os autos à primeira instância para suprir as nulidades em causa.

Do erro de julgamento em matéria de direito quanto ao P7-4 da CEDH

143) No que toca ao P7-4 da CEDH, atendendo aos critérios adotados pela

jurisprudência do TEDH citada nas alegações, os três elementos necessários à ativação do ne

bis in idem encontram-se preenchidos quanto à KPMG Portugal: (i) ambas as decisões se

referem ao mesmo idem, (ii) ambas as decisões são materialmente penais, e (iii) em um dos

processos, a (ausência de) respónsabilidade da KPMG Portugal quanto aos específicos factos

aqui em causa já foi definitivamente estabelecida, por decisão de absolvição. •

144) Não havendo qualquer dúvida de que, atenta a natureza das infrações e a

natureza e gravidade das sanções, a KPMG Portugal foi per.seguida e julgada pela segunda

. vez pelos mesmos factos dos quais já foi acusada e absolvida no processo 80/19.5YUSTR.

145) Devendo assim o .artigo 79.°, n.° 1, do RGCO, ser interpretado no sentido de

que o "facto" é "uni conjunto de circunstâncias factuais concretas envolvendo o mesmo

arguido e inextricavelmente ligadas no. tempo e no espaço", no sentido da jurisprudência do

TEDH Zolotukhin c. Rússia.
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146) A aplicação de quaisquer normas do direito interno que redundem em

resultado contrário, não sendo suscetíveis de interpretação cónforme ao P7-4, será violadora

do P7- 4, devendo por isso essas normas ser desaplicadas, nos termos do artigo 8,°, n,°.2, da

CRP, e do artigo 1.° e 13.° da CEDH.

147) Pelo que é manifestamente violadora do P7-4 .(e do artigo 79.°, n.° 1, do

RGCO, interpretado em conformidade com aquela disposição) a continuação do processo no

referente aos factos já julgados, devendo a KPMG Portugal ter sido absolvida das

contraorderiações referentes âos factos relativos à alegada não inclusão de reservas por

limitação de âmbito na Certificação Legal de Contas consolidadas do BES, com referência a

31 de Dezembro de 2012, na parte relativa à carteira de crédito do BESA, bem aos factos

relativo 'à alegada não inclusão de reservas por limitação de âmbito rio parecer sobre as

demonstrações financeiras intercalares consolidadas do BES, com referência a 30.06.2013,

também na parte relativa à carteira de crédito do BESA.

148) As mesmas considerações são aplicáveis por via do artigo 14.°, n.° 7, do

P1DCP.

Do erro de julgamento em matéria de direito quanto ao artigo 50.° da

CDFUE

149) No que à violação do artigo 50:° da CDFUE diz respeito, constituindo as

infrações em apreciação no presente processo a violação de normativos estabelecidos para

implementar «direito da União Europeia encontramo-nos no âmbito de aplicação do direito

da União, para efeitos do disposto no artigo 51.°, n.° 1, da CDFUE (que torna a Carta

aplicável à atuação dos Estados -Membros).

150) 0 artigo 50.° 'da CDFUE é. diretamente aplicável, sendo obrigatória a

interpretação do direito interno em conformidade com aquela disposição (§§64-68, Acórdão

do TJUE, de 20.03.2018, C-537/16, Garlsson Real Estate AS e outros c. CONSOB,

ECLI:EU:C:2018).
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• 151) Além do mais, tem  efeito direto na ordem jurídica interna, podendo ser

invocado diretamente como base legal da proteção do ne bis in idem perante os Tribunais dos

Estados -Membros, conforme a jurisprudência do TJUE supra citada.

152) Nos termos do artigo 52.°, n.° 3, da CDFUE, as considerações supra tecidas a

propósito da CEDH tomam-se plenamente aplicáveis tomando como .standard normativo a

CDFUE, instrumento que poderá, inclusivamente, conferir proteção mais ampla.

153) Conclusão que é confirmada quando se observa a jurisprudência do TJUE

citada na motivação, na qual o TJUE afirma claramente que para determinar se um

determinado processo ou sanção tem natureza penal, os cri térios relevantes são os mesmos

estabelecidos' pelo TEDH na jurisprudência Engel e outros c. Holanda:  a quali ficação jurídica

no direito interno, a natureza da infração, o nível de gravidade 4 sanção *suscetível de ser

aplicada (v.g. Acórdão do TJUE, de 05.06.2012, C-489/10, 13Cmda, ECLI:EU:C:2012:3,19,

citado no §28 do Acórdão do TJUE, de 20.03.2018, C-537/16, Garlsson Real Estate AS e

outros C. CONSOB, ECLI:EU:C:2018).

154) Quanto à identidade das infrações, o TJUE preconiza que "o critério

relevante para apreciar a existência de uma mesma infração é o da identidade dos factos

materiais, entendidos no sentido da existência de um conjunto de circunstâncias factuais

concretas indissociavelmente ligadas entre si que levaram à absolvição ou à condenação

definitiva da pessoa em causa"  (§37, Acórdão do TJUE, de 20.03.2018, C-537/16, Garlsson

Real Estate AS e outros c. CONSOB, ECLI:EU:C:2018). •

155) In casu. é evidente que 'se está perante dois processos materialmente penais

para, efei tos do artigo 50.° da CDFUE e de factos indissociavelmente l igados que estão a ser

•punidos em processos diferentes.

1.56) A restrição do direito constante do artigo 50.° da CDFUE só seria admissível

se fosse justificada nos termos do artigo 52:°, n.° I, da Carta, o que não se verifica, de todo, no

caso.
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. 157) Devendo assim o artigo 79,°, -n.° 1, do RGCÓ, • ser interpretado em

conformidade com o artigo 50.° da .CDFUE e a jurisprudência do TJUE ci tada na motivação,

no sentido de que a identidade dos factos ali prevista é " identidade dos factos materiais,

entendidos no sentido da existência de um conjunto de circunstâncias factuais concreas

indissociavelmente l igadas entre si  que levaram a absolvição ou à condenação defini t iva da

pessoa ern causa", sendo irrelevante a qualificação jurídica ou o elemento, subjetivo das•

infrações.

158) A aplicação de quaisquer normas do direito interno que redundem em

resultado contrário, não sendo suscetíveis dé interpretação conforme ao artigo 50.° da

CDF.UE, será violadora desta norma, devendo por isso essas normas ser desapl icadas, nos

termos do artigo 8.°, n.° 4, da CRP, e do direito da União.

159) Conclui-se assim que é manifestamente violadora do artigo 50.° da CDFUE,

bem como do artigo 192), n.° 1, §2, do TUE, e ainda do artigo 47.° da CDFUE, a punição da

KPMG Portugal na parte referente aos factos já julgados, devendo a KPMG Portugal ter sido

absolvida das contraordenações referentes à não inclusão de reservas por l imitação de âmbito

na Certificação Legal de Contas consolidadas do BES, com referência a 31 de Dezembro de

2012, na parte relativa à carteira de crédi to do BESÁ, bem aos factos relativos à alegada não

inclusão de reservas por l imitação de âmbito no parecer sobre as demonstrações financeiras

intercalares•consolidadas do BES, com referência a 30.06.2013, também na parte relativa à

carteira de crédito do BESA. ••

-160) No lim ite, caso V. Exas. considerem que a interpretação do artigo 50.° dá

• CDFUE no contexto do sistema de sanções referentes às normas de auditoria não é clara,

• então requer-se seja submetida a questão para deCisão, a título prejudicial, pelo Tribunal de

Justiça da União Europeia, nomeadamente para clarificar a seguinte questão:

"0 artigo 50.° da Carta dos Direitos Fundanzentáis da União Europeia deve sr

interpretado no sentido de que se opõe a uma regulamentação nacional que preveja a dupla

pzuzição administrativa, no contexto do sistema de sanções referentes às normas de auditoria,
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em processos dVèrentes, quando as sanções tenham natureza materiahnente penal, contra

pessoa relativamente à qualjá foi proferida uma decisão definitiva de absolvição?".

161) Não Sendo a interpretação do 'direito da União clara e tendo em conta a

inexistência de decisões do TJUE sobre esta questão e face a legislação idêntica à vigente em

Portugal, deve. este Tribunal submeter a questão a apreciação prejudicial pelo TJUE, nos

termos do disposto no artigo 19.°, n.° 1, parte final, e n.° 3, al. b), do TUE e 267.° do TFUE, •
devendo a formulação precisa das questões ser objeto ge contraditório em audiência oral. •

162) A sentença recoftida é nula, poi* omissão de pronúncia, sendo ainda

violadora dos próprios artigos 47.° da CDFUE e 6.° da CEDH, por não ter fundamentado

sequer a recusa de submeter a questão prejudicial quanto à interpretação do artigo 50.° da

CDFUE para decisão por parte do TJUE.

• 163) Nulidade por violação do disposto no artigo 64.°, n.° 4, do RGCO, ex vi

artigo 407.° do CdVM, bem como dos artigos 19.°, n.° 1, §2, do TUE, 267.° do TFUE, 47; da

CDFUE, e nos termos do disposto no artigo 379.°, n.° 1, al. c), do CPP, ex vi artigo 41.0, n.° 1,

do RGCO ex vi artigo 407.° do CdVM. .

164) Suscita-se a inconstitucietnalidade da norma segundo a qual não é obrigatório

o reenvio para decisão pelo Tribunal de Justiça da. União Europeia de questão interpretativa
.•

ide direito da União em processo que corra termos perante Tribunal de última nstancia em

Portugal, sempre que se trate de questão pertinente para a decisão da causa e a sua solução

não decorra claramente das.normas de direito da União ou da jurisprudência que as aplique.

Norma extraída do art. 7.° do CPP, aplicável ex vi artigo 41.°, n.° 1, do RGCO, ex vi artigo

407.° do CdVM (por seu turno interpretado à luz do artigo 267.°, §3, do TFUE, e do artigo

19.°, n.° 1, parte final, e n.° 3, al. b), do TUE).

165) Suscita-se ainda a inconstitucionalidade da Constitucional da norma segundo

a qual as normas sobre a competência para decisão a título prejudicial pelo TJUE não

constituem normas de competência que determinam o juiz natural, por violação do art. 32.°,

n.° 9, ,da CRP. Norma extraída do art. 119.°, al. e), do CPP, e do art. 7.° do CPP, aplicáveis ex
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vi art igo 4(.0, n.° I, do RGCO, ex vi artigo 407.° do CdVM (por seu turno interpretadas à luz

do artigo 267.°, §3, do TFUE, e do artigo 19.°, n.° 1, parte final, e n.° 3, al. b), do TUE). •

166) Inconstitucionalidades' por violação do artigo 32.°, n.° 9, da CRP, pois,

naqueles casos, a decisão por parte do Tribunal nacional sem apresentação da questão para

decisão pelo Tribunal de Justiça a título prejudicial constitui um desenvolvimento do direito

da União à margem da jurisdição atribuída pelo TJUE pelo art. 267.°, do TFUE, violando

assim o princípio e o direito ao juiz natural que é, neste caso, o juiz do TJUE.

167) Assim, deverá ser declarada a nulidade da sentença relativamente aos factos

referentes à não inclusão de reservas pela KPMG Portugal na Certificação Legal de Contas e

Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2012 e no parecer sobre as demonstrações financeiras intercalares consolidadas

com referência a 30.06.2013, por efeito da revisão da carteira de crédito do BESA realizada

pela KPMG Angola, por violação:

•a. Do artigo 29.°, n.° 5, da CRP; e/ou

b. Do P7-4 da CEDI -I; e/ou

c. Do último parágrafo do artigo 14.° do PI DCP; e/ou

d. Do artigo 50.° da CDFUE o que deixa invocado para todos os efeitos legais.

168) .0u, caso assim não se entenda, deverá ser declarada a exceção de caso

julgado. nos termos do artigo 577.°, alínea i), do CPC, aplicável ex vi artigo. 4.° do CPP, por

sua vez aplicável por força do artigo 41.°, n.° I. do RGCO, para o qual remete o 407.° do

CdVM, e do artigo 79.°, n,..° I, do RGCO, relativamente aos factos referentes à não inclusão

de reservas pela KPMG Portugal na Certificação Legal de Contas consolidadas do .BES

referentes ao exercício de 2012 e no parecer sobre as demonstrações financeiras intercalares

consolidadas com referência a 30.06.2013, por efeito d revisão da carteira de crédito do

BESA realizada pela KPMG Angola, o que deixa invocado para todos os efeitos legais,
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169) E, como tal, determinarem-se os devidos efeitos legais na sentença recorrida,

alterando-a em conformidade.

170) Nos termos do artigo 411.°, n.° 5, do CPP, requer-se a realização da

audiência para alegações orais para discussão da questão da violação do ne bis in idem, ao

abrigo de três dos diferentes standards autónomos invocados, em particular, do artigo 4.° do

Protocolo n.° 7 à CEDH, e do artigo 50.0 da CDFU E.

ERRO DE DIREITO NA DECISÃO. SOBRE A NULIDADE • DO
PROCESSO POR VIOLAÇÃO DO DIREITO DE DEFESA DA RECORRENTE '

171) No âmbito do presente Recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa, a

KPMG Portugal reitera aquilo que já havia deixado invocado em sede de Impugnação Judicial

da Decisão da CMVM: a KPMG Portugal apresentou a sua Impugnação Judicial incapaz de

exercer de forma cabal e .efetiva os seus direitos de defesa e contraditório, em face da

exiguidade do prazo que lhe foi concedido,

172) É evidente, pois, que o Tribunal a quo julgou erradamente o direito aplicãvel

quando indeferiu o pedido de nulidàde do processo por violação do direito de defesa da

KPMG Portugal.

173) A CMVM fixou um prazo de 20 dias úteis para a interposição de recurso de

impugnação judicial por.parte da KPMG Portugal, de uma Decisão de 1799 páginas, proferida

num processo com mais de 10.000 folhas.

174) Por esse motivo, e sob pena de grave e intolerável violação das .suas

garantias de defesa e de um cabal exercício dos seus direitos, a KPMG Portugal requereu, nos

autos, a prorrogação do referido prazo por urn período não inferior a 30 dias úteis, com

fundamento na excecional complexidade do Process°.

175) A excecional complexidade do presente processo resulta e resulta de três

ordens de razões: (i) da natureza, multiplicidade e densidade das questões suscitadas, (ii) do •
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elevado número de ilícitos contraordenacionais pelos quais a KPMG Portugal vinha

condenada e (iii) da elevada volumetria dos autos e ern particular da Decisão condenatória.

176) Porém, esse Requerimento foi indeferido pela CMVM, mediante decisão

adotada pelo seu Conselho de Administração, em 15 de Outubro de 20,20.

177) No final de contas, a KPMG Portugal, no presente processo, apenas

beneficiou de um prazo que pouco difere, a.título exemplíficativo, do prazo de impugnação

judicial da decisão que aplica coima por prática de infração prevista no Código da Estrada —

que corresponde a um prazo de 15 dias úteis, de acordo com o artigo 181.°, n.° 2, alínea a), do

Códjgo da Estrada.

178) Pese embora o absurdo da comparação, a verdade é que a diferença de prazo

entre a impugnação de uma decisão que aplique coima, a título de exemplo, por
estacionamento indevido ou abusivo, nos termos do artigo I 63.°-do Código da Estrada, apenas

difere em 5 dias úteis (para menos) do prazo de impugnação judicial de uma Decisão

condenatória proferida pela CMVM, pela alegada prática de um total de 64 contraordenações,.

condenando a KPMG Portugal no pagamento de uma coima no valor de E 1.000.000,00 (um

milhão de euros).

179) Mais: o prazo de impugnação da Decisão condenatória proferida pela

CMVM foi idêntico ao prazo para interposição de recursào.de impugnação judicial de decisão

condenatória da ASAE, por exemplo, pela prática de contraordenação traduzida na ausência

de disponibilização a urn utente de livro reelarnação,, num determinado estabelecimento

comercial, nos termos do artigo 9.°, n.° I. do Decreto -Lei n.° 156/2005, de 15 de Setembro —
a que se aplica também o prazo de 20 dias úteis do artigo 59.° do RGCO.

180) As diversas particularidades do caso concreto impunham a prorrogação do

prazo que foi concedido à KPMG Portugal para impugnarjudicialmente a Decisão em análise,

por período não inferior a 20 dias úteis, sob pena de p KPMG Portugal ficar coartada do

exercício pleno e efetivo do seu direito de defesa, o que, entre o mais, impactou, necessária e

negativamente, na descoberta da verdade material (como, de resto, veio a suceder).
59



Processo: 290/20.2YUSTR.L1
Referéncia: 17739995

Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

•Recurso Penal

181) Só numa interpretação positivista, estritamente apegada à letra do artigo 59.°;

n.° 3, do RGCO; processualmente incoerente e completamente desligada dos princípios

constitucionais, poderá ter cabimento um prazo de impugnação judicial de 20 dias úteis, sem

•uma concomitante prorrogação desse prazo.

182) Porém, mais surpreendente do que o atropelo do direito fundamental de

defesa levado a cabo pela CMVM é a sua chancela pelo Tribunal a quo, depois de a KPMG

Portugal ter invocado a nulidade e inconstitucionalidade da não prorrogação do prazo de •
impugnação judicial.

183) Neste conspecto, avançou a sentença recorrida os seguintes argumentos:

184) Em primeiro lugar, que as disciplinas do CdVM e do RGCO pretendem ser

autossuficientes e, uma vez que o artigo 416.° do CdVM não prevê regra especial para efeitos

de prazo de apresentação da impugnação judicial, a norma aplicável é o número 3 .do artigo

59.° do RGCO e o respetivo prazo de apenas 20 dias úteis.

185) Em segundo lugar, considerou o Tribunal a quo que a possibilidade de

prorrogação do prazo do recurso de impugnação judicial por, via do artigo 107.°, n.° 6, do

CPP, seria uma convocação automática e acrítica do regime subsidiário.

186) Em terceiro lugar, julgou o Tribunal a quo que a teleologia da impugnação

judicial é distinta da do recurso penal e, então, não demanda nem consente a aplicação

analógica da norma contida no n.° 6, do artigo 107.° do CPP.

187) Em quarto lugar, de acordo com o Tribunal a quo, a diferente natureza dos

prazos, dado que, o número I do artigo 60.° do RGCO tem natureza administrativa, ao passo

que a norma prevista no número 6 do artigo 107.° do CPP se refere a urn prazo de natureza

judicial, também obviaria a uma solução de prorrogação.

188) Porém, contrariamente ao primeiro argumento do Tribunal a quo, a disciplina•
do CdVM não pretende ser autossuficiente em matéria de processo contraordenacional, nem
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tal conclusão pode ser retirada da letra do seu artigo 407.°, como parece fazer o Tribunal a

quo.

189) Na verdade, se há conclusão que pode ser retirada dos artigos 407.° do

CdVM, bem como do artigo 41.0, n.° 1, do RGCO, é exatamente a. pretensão de tais diplomas

não -serem autossuficientes na regulação do processo contraordenacional e, assim, remeterem,

a final, naquilo que não contrarie as suas disposições próprias, para o CPP.

190) Depois, quanto à ideia invocada pelo Tribunal a quo de inexistência de uma

lacuna nesta matéria, é entendimento absolutamente pacífico que nenhuma disposição do

CdVM prevê expressamente a possibilidade de prorrogação de prazos ern caso de .excecional

complexidade do processo, nem tão-pouco disposição alguma regula o práz6 para

interposição do recurso de impugnação judicial.

191) E se não existe norma que permita a prorrogação do prazo em caso de

excecional complexidade e (i) há, realidade jurídica, processos de contraordenação de

excecional complexidade, como este, e (ii) há, na ordem jurídica, outros instrumentos

normativos que regulam procedimentos sancionatórios públicos e que permitem a prorrogação

do prazo em caso de.excecional complexidade, como o 107.°, n.° 6, do CPP, mas também o

219.°-A, n.°4, do RGICSF aplicável em processo contraordenacional, então há urna lacuna na

nomiatividade que incide sobre o processo contraordenacional no domínio da regulação

setorial que brota do CdVM que deve ser integrada nos termos dos mecanismos previstos no

próprio CdVM.

192) Na ausência de norma no CdVM, a base legal para a prorrogação do prazo

no contexto de processos de contraordenação instaurados ao abrigo do referido diploma legal

reside no artigo 107.°, n.° 6, do CPP, aplicável ex vi artigo 407.° do CdVM e artigo 41.4' do

RGCO, como a ICPMG Portugal sustentou oportunamente no seu requerimento para

prorrogação do prazo e, depois, no seu recurso de impugnação judicial.

193) Continuando, contrariamente ao que considerou o Tribunal a quo, a

possibilidade de prorrogação do prazo do recurso de impugnação judicial por via do artigo
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107.°, n.° 6, do CPP, também não se trata de urna convocação automática e acrítica do regime

subsidiário.

194) Se existe situação em que se justifica e se pode qualificar como "necessária"

como "adequada" e não "automática" ou "acrítica" a aplicação subsidiária de normas

processuais penais é, como sucede nesta situação, quando está em causa a salvaguarda e. á

concretização dos direitos e g.arantias de defesa dos visados no contexto de um processo

sancionatório público de natureza materialmente penal.

195) Dizer-se que o legislador do RGCO regulou suficientemente toda a disciplina

legal atinente à impugnação judicial é não compreender a génese do RGCO nem as infrações

que o legislador tinha em mente quando o instituiu, já que nunca imaginou o legislador do

RGCO que houvesse processos de contraordenação corn mais de 10.000 folhas de processo,

aliadas a uma Decisão de 1799 páginas, que surge como seguimento de uma Acusação com

mais de 500 páginas.

196) 0 Tribunal a quo parece desconhecer que o RGCO nasceu e foi pela última

vez alterado (em 2001) quando o processo contraordenacional era praticamente exclusivo

daquelas que se dizem hoje ser as contraordenações bagatelares (como sucede, salvo o devido

respeito, com as infrações ao Código da Estrada).

197) No quadro das denominadas "grandes contraordenações" (como sucede com

as contraordenações consagradas no CdVM), é hoje unanimemente reconhecido que os

visados são titulares de direito de defesa e contraditório com.idêntico conteúdo e extensão que

no processo penal.

198) Além disso, considerou o Tribunal a quo clue a teleologia da impugnação

judicial é distinta do recurso penal e, por isso, não demanda ou nem consente a,aplicação

analógica da norma contida no n.° 6, do artigo 107.° do CPP.

199) 0 entendimento oferecido parte da ideia de que a prorrogação de prazo

prevista e permitida pelo artigo 107.°, n.° 6, do CPP se aplica apenas e só a recursos
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interpostos de decisões judiciais, o que está errado e não resulta da própria letra do artigo

107.°, n.° 6, do CPP.

200) Também o argumento segundo o qual a diferente natureza dos prazos.  •
obviaria a uma solução de'prorrogação, dado que, o número 1 do artigo 60.° do RGCO tem

natureza administrativa, ao passo que a norma prevista no número 6 do artigo 107.° do CPP se

refere a um prazo de natureza judicial, se deve ter por improcedente.

201) A verdade é que este argumento é de um legalism° exacerbado e fixa-se na

diferente natureza dos prazos ainda que a realidade que lhe subjaza seja materialmente

semelhante: a de reação a uma imputação sancionatória com valor de acusação.

• 202) Conceder um prazo de 20 dias úteis,•sem possibilidade de prorrogação, num
processo com a extensão, complexidade e tecnieidade como a dos presentes autos equivaleu,

err; boa verdade, a não conceder qualquer possibilidade de a KPMG Portugal; enquanto

•visada, se defender.

203) Especialmente, porque é com a interposição de recurso de impugnação

judicial é que a entidade visada, como sucede, no presente•caso, com a KI'MG Portugal,
apresenta a sua discordância face à .versão final da posição assumida pela autoridade

administrativa, submetendo os seus argumentos a um tribunal.

204) Dizer-se, como faz o Tribunal a quo, que o ilícito de mera ordenação social

tem uma menor ressonância ética e que assim se justifica um menor garantismo do que o que

vale no piano criminal, nem resolve o problema do direito fundamental de defesa, continua

preso a um formalismo insustentável e obedece a teorias sobre o conceito material de

contraordenação que já foram refutadas, não só pela doutrina mas pela realidade jurídica.

205) Não contemplando a lei qualquer possibilidade de alargaMento do prazo em

função da complexidade, extensão e tecnicidade do processo, sempre se terá de concluir que o

artigo 59.°, n.° 3, do RGCO é inconstitucional, por afetar, nessa medida, as garantias de defesa

do arguido..
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206) Deste modo, enquanto a redação do artigo 59.°, n.° 3, do RGCO não for

alterada, devem os aplicadores do direito ou faier dele uma interpretação constitucionalmente

conforme e possibilitar a prorrogação do prazo,

207) Ou abster-se de o aplicar na dimensão ern que não permite a prorrogação do

prazo para interposição de recurso de impugnação judicial -nos processos de excecional •
complexidade, por ser inconstitucional.

208) Donde, o artigo 59.°, n.° 3, do RGCO, interpretado e aplicado no sentido de

estabelecer um prazo de 20 dias úteis para impugnação judicial de decisão que tenha aplicado

uma sanção num processo contraordenacional, é materialmente inconstitucional, por violação

dos artigos I.°, Z.°, 17.°; 18.0, n.° 2, 20.°, n.'s 1 e 4, 32.°, n. os 1 e 10, 268.°, n.° 4, da CRP,

inconstitucionalidade que se deixa desde já alegada para todos os efeitos legais.

209) 0 artigo 59, n.° 3, do RGCO, interpretado e aplicado no sentido de não ser.

prorrogável o prazo de 20 dias úteis para interposição do recurso de decisão que tenha

aplicado uma sanção num processo• contraordenacional, redunda em norma materialmente
. inconstitucional, por violação dos artigos I.°, 2.°, 17.°, 18.°, n.° 2, 20.°, n. os 1 e 4, 32.°, n. c's

e 10, 268.°, n.° 3, da CRP, inconstitucionalidade que se deixa desde já alegada para todos os

efeitos legais.

210) Os artigos 59, n.° 3, do RGCO, e 107.°, n.° 6, do CPP (aplicável ex vi artigo

41.°, n.° 1, do RGCO), quando interpretados e aplicados conjugadamente no sentido de não

ser. prorrogável o prazo de 20 dias úteis para interposição do recurso de decisão que tenha

aplicado uma sanção num processo contraordenacional, redunda em norma materialmente

inconstitucional, por violação dos artigos I.°, 2.°, 17.°, 18.°, n.° 2, 20.°, n. c's 1 e 4, 32.°, n.'s 1 e

10, 268.°, n.° 3, da CRP, inconstitucionalidade que se deixa desde já alegada para todos os

efeitos legais.

211) Assim, não tendo sido prorrogado o prazo para interposição de recurso de

impugnação judicial de Decisão condenatória proferida nos autos pela CMVM, foi

ostensivamente violado o dirèito de defesa de que é titular a KPMG Portugal, nos termos do
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artigo 32.°, n.° 1 e n.° 10, da Constituição, pelo que o presente processo padece de vício de

nulidade, nomeadamente perante o regime vertido no artigo 18.°, também da Constituição,

nulidade que, para todos os efeitos legais, se deixa, desde já, expressamente invocada.

ERRO DE DIREITO NA INTERPRETAÇÃO DO DEVER DE

CLASSIFICAÇÃO DE COMPONENTES NÃO SIGNIFICATIVOS (E RESPETIVAS

CONSEQUÊNCIAS LEGAIS)

212) Outro erro de direito cometido pelo Tribunal a quo diz respeito à

interpretação do dever de documentação do auditor nos seus papéis de trabalho dos

procedimentos conducentes à identificação dos componentes não significativos, nos termos

das normas técnicas de auditoria aplicáveis.

213) A KPMG Portugal, à luz "das normas de auditoria aplicáveis, discorda

totalmente da existência- de uma obrigação de documentar nos seus papéis de trabalho os

procedimentos conducentes à identificação dos componentes não significativos do Grupo

BES cujas demonstrações financeiras consolidadas de 2012 e 2013 auditou.

214) A KPMG Portugal cumpriu rigorosamente o dever de documentação a que

estava obrigada, que se referia aos componentes significativos, e só não fez aquilo que não

estava normativamente obrigada a fazer, não podendo o Tribunal a quo condenar a KPMG

Portugal por algo que as normas técnicas de auditoria aplicáveis não impunham.

215) 0 §50 da norma de auditoria ISA 600 apenas impõe a obrigação de

documentação da identificação e do trabalho realizado sobre os componentes significativos

216) Ao contrário do entendimento perfilhado pela CMVM e pelo Tribunal a quo,

a DRA 230 não pode ser fonte normativa para o sancionamento contraordenacional da KPMG

Portugal quanto à documentação relativa aos componentes não significativos.
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217) Em .primeiro lugar, a KPMG Portugal mantém que, tratando-se de uma

auditoria de grupo com subsidiárias em outros países, apenas teria de observar a ISA 600 e

não a DRA 230.

218) Por uma razão muito simples: a DRA 230 pretende estabelecer, de forma

genérica e universal, um conjunto de orientação sobre a documentação (papéis de trabalho)

relativa à execução da revisão/auditoria desenvolvida pelo auditor. Trata-se, portanto, de urna

regulamentação que não distingue entre diversos tipos de revisão/auditoria, consagrando um

standard comum a todos os tipos de trabalho.

219) A KPMG Portugal' defende a aplicação do § 50 da ISA 600 porque esta

constitui urna norma especial, que regula especificamente a questão aqui em análise, de forma

direta e individualizada.

220) No âmbito das Normas Técnicas (NT) de Auditoria, aprovadas pela Ordem

dos Revisores Oficiais de Contas (adiante OROC), em vigor à data dos factos, estabelecia-se

•-no n.° 11:

"0 revisor/auditor é responsável pela opinião que expressa, podendo -contudo,

para a formação dessa opinião, recorrer ao trabalho de outros revisores/auditores ou de outros

peritos. Em caso algum pode o revisor/auditor recorrer a qualquer forma de subcontratação

que vise derrogar ou limitar a sua responsabilidade." (sublinhado nosso).

221) As normas de auditoria aplicáveis a esta realidade - ou seja, à utilização do

trabalho de outros auditores no contexto da revisão legal das contas consolidadas de um grupo

- eram, à data dos factos, a Recomendação Técnica n.° 19 (-RTI9"), aprovada pela OROC, e

a ISA 600.

222) A RTI9 dispõe, quanto ao seu objeto, o seguinte:

"1. Existem diversas situações que normalmente levam o revisor/auditor a utilizar

o trabalho efectuado 'par outro revisor/auditor ou por técnicos ou peritos.
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(•••)

3. As situações mais usuais em que o revisor/auditor utiliza o trabalho de outro

revisor/auditor ou de técnicos ou peritos não enquadrados na sua própria estrutura profissional

são os seguintes:

a) componentes da entidade (divisão, sucursal, filial ou subsidiária, associada,

empreendimento conjunto) serem sujeitos a Revisão/Auditoria por outro revisodáuditor;

(•••)•

. 8. 0 objectivo desta RT é o de proporcionar ao revisor/auditor orientação quanto à

forma de supervisionar e/ou verificar o trabalho realizado por outros intervenientes e de

documentar adequadamente a supervisão/verificação que. fez de tal trabalho."

223) Por sua vez, a ISA 600 dispõe o seguinte quanto ao respetivo âmbito de

aplicação:

- "1. As Normas Internacionais de Auditoria (ISA) aplicam-se a auditorias de

grupos. Esta ISA trata de considerações especiais que se aplicam a auditorias de grupos, em

particular as que envolvem auditores de componentes. •

(•••)

3. Pode ser exigido a urn auditor de um componente, com base em estàtuto,

regulamento ou outra razão, que expresse uma opinião de auditoria sobre.as demonstrações

financeiras desse componente. A equipa de trabalho do grupo pode decidir usar a prova de

auditoria em que se baseou a opinião, de auditoria sobre as demonstrações financeiras do

componente para proporcionar prova de auditoria para a auditoria do grupo, aplicando-se,

ainda assim, os requisitos desta ISA."

224) Assim, quando se procede à avaliação do trabalho do auditor de um grupo,

;la parte relativa à utilização do trabalho de auditoria realizado pelo auditor de um
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componente, os normativos a ter em conta são (ou eram, à data dos factos), essencialmente, a

RT19 e a ISA 600. •

225) 0 § 50 da ISA 600 contem uma regra especifica — urna regra especial — sobre

a documentação numa auditoria de Grupo. Até porque impl ica o envolvimento de um "outro

auditor" — a norma designa-se por "Considerações especiais - Auditoria de Demonstrações

financeiras (Incluindo o ;Trabalho dos Auditores de Componentes)".

226) Veja-se aliás que esse parágrafo § 50 é antecedido por uma epigrafe que

identifica exatamente o assunto que se pretende tratar:  "Documentação".

227) E depois continua, dizendo claramente:  "A equipa de trabalho do grupo deve

•incluir na documentação de auditoria as seguintes matérias". •

228) Ora, no que diz respeito à documentação sobre a identif icação dos

componen.tes, a norma específica que regula as auditorias a Grupos apenas exige a

identificação dos "componentes significativos" — o que, in casu, a KPMG Portugal fez

(conforme dado por provado na sentença recorrida).

229) Em segundo lugar, a norma que o Tribunal a quo refere como aplicável à

KPMG Portugal e para a qual remete para censurar a não documentação da classificação e dos

procedimentos de auditoria relativos aos componéntes não significativos — a DRA 230, em

especial os seus parágrafos 5, 6 e 10 7 nem sequer impunha em nenhuma medida essa

documentação.

230) Na linha da ISA 600, são componentes significativos os identificados pelo

auditor do Grupo, resultando a identificação dos componentes não significativos como

aqueles que não foram identificados como significativos.

231) Em  terceiro lugar, o Tribunal a quo dá relevância a docum entação que

constava da pasta de trabalho da KPMG Portugal que em nada prejudica o facto essencial:

nenhuma obrigação havia para que a KPMG Portugal documentasse nos seus papéis de
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trabalho as razões pelas quais tinha qualificado alguns componentes do Grupo BES como

••"não significativos".

232) Por outro lado, a.norma de auditoria ISA 600 prevê que possa ser definida

uma percentagem de um indicador de referência com o objetivo de identificar componentes

significativos, dando como exemplo 15% do indicador de referência escolhido, mas não

define como obrigatória uma percentagem que deva ser observada, dependendo a mesma das

circunstâncias e do julgamento profissional do auditor.

233) Destarte, a KPMG Portugal cumpriu o dever de documentação dos

procedimentos conducentes à identificação dos componentes significativos, por referência aos

índices constantes das referidas normas de auditoria,

234) Pelo que a sentença rècorrida incorreu em erro de direito, na interpretação e

'aplicação das normas aplicáveis — maxime, -da ISA 600 e da RT 19, ao ter *condenado a

KPMG Portugal com base nestes factos.

Ademais,

235) 0 Tribunal 'a quo condena ainda a KPMG Portugal por não ter documentado,

de forma adequada, uma justificação para a não classificação do Aman Bank como um

componente "Likely to include significant risk':, considerando o risco de existência de erros

materialmente relevantes, atento o seu enquadramento politico e posicio.namento geográfico

(Líbia).

236) Porém, nos termos dos §5 e §6 da norma ISA 200 e bem assim dos §5 e §8

da DRA 400 — para que o risco geopolítico ou geoestratégico consubstancie um risco para
efeitos de auditoria, neste contexto, tem de ser suscetível de induzir distorções materialmente

relevantes nalguma das áreas das demonstrações financeiras, sendo que nem a CMVM antes,

nem o Tribunal a quo agora, concretizam ern que áreas considera que estes riscos, geopolítico

e geoestratégico, seriam suscetíveis de induzir distorções materialmente relevantes nas

demonstrações financeiras.
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237) Porque o contexto de instabilidade política nem sequer é um risco de

. distorção material das demonstrações financeiras.

238) Os riscos relevantes resultam, em traços gerais, da existência de quantias nas

demonstrações financeiras que possam conduzir a distorções nas contas, e não, em si mesmos,

da geografia ou do enquadramento político dos componentes ern análise.

239) A KPMG Portugal documentou e registou deviarnénte os efetivos riscos para

o trabalho de auditoria real izado, e, por outro, que os parâmetros geopolíticos não consitam

dessa documentação por não consubstanciarem, à luz das normas de auditoria aplicáveis, um

risco de distorção materialmente' relevante.

240) Não é possível aceitar a conclusão de que teria havido desconsideração da

localização geográfica do componente Aman Bank para efeitos da sua classificação enquanto

componente do Grupo BES, uma vez que, como se deixou demonstrado, a simples localização

geopolítica de um componente não gera um risco de auditoria nos termos nas normas

aplicáveis.

241) Acresce ainda que, do mesmo modo, não é possível aceitar. a .imputação de

que não existiria documentação do racional seguido pela KPMG Portugal 'para a não

classi f icação do Aman Bank como urn componente " l ikely to include signi f icant risk" , uma

vez que, não só toda a análise efetuada sobre este componente se encontra devidamente

registada nas pastas supra mencionadas, como, ainda, foram desenvolvidos todos os trabalhos

de auditoria necessários à luz das normas de auditoria aplicáveis.

Acresce que,

242) No entendimento da CMVM, que o Tribunal a quo manteve, a KPMG

Portugal  não terá documentado devidamente a anál ise efetuada ao componente BS GmbH,

nem a consequente classificação, para efeitos de consolidação das demonstrações financeiras

do Grupo BES referentes ao exercício de 2013.
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243) A alegação do incumprimento desta norma pela KPMG Portugal não tem

cabimento relativamente a nenhum dos aspetos da análise ao BES GmbH:

244) Os papéis de trabalho de auditoria incluem a descrição dos testes efetuados, '

as datas relevantes, a identificação dos auditores que prepararam e reviram os procedimentos,

os resultados obtidos e as conclusões formuladas. — tudo isto foi alegado nos pontos 2173 a

2180 do Recurso de Impugnação Judicial da KPMG Portugal e consta dos documentos juntos

aos autos.

245) Portanto, são múltiplas e extensas as referências ao componente BES GmbH

nas diversas pastas dos trabalhos de auditoria realizados pela KPMG Portugal.

246) Assim, não se compreende como puderam a CMVM e o Tribunal a quo

concluir pela falta de documentação na análise a esta entidade, quando, claramente, a sua ..

análise no foi ignorada nem desconsiderada. •

247) Já quanto à não classificação do RES GmbH como "componente

significativo" do Grupo BES, replicando a explicação já anteriormente formulada' para os

restantes componentes, decorre da própria aplicação da norma ISA 600 que a não

identificação do componente BES GmbH como significativo à luz dos índices normativos

aplicáveis deve ser entendida como uma classificação implícita do componente como não

significativo.

248) A não identificação do componente BES GmbH na atividade 2.8.1.4 não

significa que esta entidade não tenha sido analisada pela equipa de auditoria, mas tão-somente

que a entidade não acompanha os indices necessários para a sua classificação como

significativo. •

249) Assim, deverão V. Exas. revogar a sentença recorrida no segmento atinente

às infrações relativas ao deer de documentação dos critérios de qualificação dos

componentes "ilk) significativos", referentes à auditoria às demonstrações financeiras

consolidadas do Grupo BES de 2012 e 2013, com as devidas consequências legais.
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250) Além disso, invoca-se para os devidos efeitos legais que o artigo 62.°, n.° 4,

do EOROC, conjugado com o disposto nos §5, §6 e §10 da DRA 230, interpretados e

aplicados no sentido de que obrigam o auditor ern contexto de auditoria de demonstrações

financeiras consolidadas de um Grupo com componentes noutras jurisdições a documentar,

nos seus papéis de trabalho; informaçãó sobre a classificação de determinados componentes

como componentes não significativos, ou sobre o julgamento pelo, mesmo efetuado sobre essa

classificação, redundam em norma materialmente inconstitucional pela violação dos artigos

18.°, n.'s 1 e 2, e 1, 3 e 4, da CRP.

251) Igualmente, o artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000,

conjugado com o disposto nos §5, §6 e §10 da DRA 230, interpretados e aplicados no sentido

de que obrigam o auditor em contexto de auditoria de demonstrações financeiras consolidàdas

de um Grupo com componentes noutras jurisdições a documentar, nos seils papéis de

trabalho, informação sobre a classificação de determinados componentes como componentes

não significativos, ou sobre o julgamento pelo mesmo efetuado sobre essa classificação,

redundam em norma materialmente inconstitucional pela violação dos artigos I .°, 2.°, 18.°, n.°

I e 2, e 29.°, n.'s 1, 3 e 4, da CRP, o que se deixa alegado parios devidos efeito's legais.

ERRO DE DIREITO NA INTERPRETAÇÃO D.0 'DEVER DE

DOCUMENTAÇÃO

252) 0 Tribunal a quo incorreu em erro de direito na interpretação que fez das

normas técnicas de auditoria para sustentar ter a KPMG Portugal violado o seu dever de

documentação, no contexto da auditoria à revisão das demonstrações financeiras consolidadas'

do Grupo; BES, nos exercícios de 2012 e 2013.

253) Importa notar que o que seja "documentação adequada" é um conceito

• normativo que só pode ser densificado à luz das normas técnicas de auditoria aplicáveis.

254) No fundo, o que está em causa é saber quais as normas técnicas de auditoria

aplicáveis à documentação do auditor de grupo nos seus papéis de trabalho.
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255) E, depois de determinadas as normas técnicas de auditoria aplicáveis, saber o

que é que estas iMpõem ao auditor do grupo.

256) De acordo com as normas de auditoria aplicáveis, a KPMG Portugal não

estava obrigada a documentar nos seus papeis de trabalho os concretos procedimentos de

auditoria que a sentença recorrida entende que deveriam ter sido documentados,

257) E muito menos deveria documentar nos seus papéis de trabalho os factos

constantes de Atas de uma Assembleia Geral de um Banco angolano, sendo evidente que era a

auditora desse Banco angolano (a KPMG Angola) que deveria nalisar esses mesmos factos,

realizando sobre os mesmos os. procedimentos de auditoria que considerasse adequados,

reportando depois as suas conclusões à KPMG Portugal (o que efetivamente aconteceu,

através do Highlights Completium Memorandum e do Interoffice Audit Report de 4 de Abril

de 2014: tendo tais conclusões ficado documentadas nas pasta de trabalho do auditor central).

258) Trata-se aqui, portanto, de uma questão exclusivamente jurídica:

interpretando e aplicando as normas de auditoria relevantes, conclui-se que, ao não

documentar os concretos procedimentos de auditoria elencados pelo Tribunal a quo, a KPMG

Portugal não violou essas mesmas normas de auditoria,

259) E, por conseguinte, não praticou as contraordenações pelas quais vem

condenada.

260) 1-lá um primeiro vício que inquina todo o raciocínio do. Tribunal a quo que

consiste no entendimento de que, à data dos factos agora em causa, a documentação das

pastas de trabalho do auditor deveria ser "autossuficiente" — cfr. p. 500, 535 e 545 da sentença •

recorrida.

seguinte:.

261) À data dos factos agora em causa, o parágrafo 6 da DRA 230 estabelecia.o
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"A forma e o conteúdo dos papéis de trabalho deve ser tal que permita a um

revisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio da entidade e do trabalho desenvolvido,

ficar com uma compreensão deste e das bases de suporte das decisõès tomadas, muito embora

a compreensão completa de todos os aspetos da revisão/auditoria exija uma discussão com o

revisor/auditor que os preparou." (destaques nossós)

262) Nessa medida,,a sentença recorrida labora com base num erro de Direito que

consiste na (errada) interpretação da DRA 230, no sentido de a mesma exigir que a

compreensão de todo o trabalho do auditor resulte da análise das respetivas pastas de trabalho,

263) Quando, na realidade, à data dos factos, a DRA 230 estabelecia que a

cornpreensão de todo o trabalho do auditor deveria resultar da análise das respetivas pastas de

trabalho, em complemento com uma discussão com o revisor/auditor que os preparou, a qual

era "exigida-.

Adicionalmente,

264) Quanto às normas técnicas de auditoria aplicáveis à documentação por parte

do auditor de grupo, decidiu .o Tribunal a quo o seguinte: eram as "Normas Técnicas de

Revisão e Auditoria e as Diretrizes de Revisão e Auditoria, e não as normas internacionais de

auditoria, que a Recorrente deveria, primeiramente, observar, reservando a aplicação — que é
supletiva — das segundas para matérias sobre as quais as primeiras (a par com as
recomendações técnicas emitidas pela OROC) não oferecessem tratamento ou orientação,

embora semjnunca perder de vista, nessa aplicação supletiva, o sentido dispositivo das NRTA

e•DRA" (cfr. páginas 738 e 739 da sentença recorrida).

265) Assim, entendeu o Tribunal a quo que o disposto na DRA 230 deveria

prevalecer sobre 'as normas internacionais de auditoria e que estas apenas atuariam

supletivamente em relação àquela.

266) Porém, no contexto de uma auditoria de grupo como a das demonstrações

financeiras consolidadas do BES por parte da KPMG Portugal, tal afirmação é incorreta.
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267) Ou seja: a aplicação da DRA 230 deve ser interligada com a RT 19 e, quer

no normativo nacional quer no normativo internacional, a DRA 230 não se sobrepõe à RT 19

(tal como a ISA 230 não se sobrepõe à ISA 600).

268) A DRA 230 (tal como a ISA 230) aplica-se a trabalhos desenvolvidos pelo

próprio auditor, enquanto a RT 19 (tal como a ISA 600) desenvolve a temática quando é

envolvido trabalho desenvolvidos por outros auditores, designadamente nos componentes em

ambiente de consolidação de contas e, por conseguinte, de grupos económicos.

269) A DRA 230 pretende estabelecer, de forma genérica e universal, um

conjunto de orientação sobre a documentação (papeis de trabalho) relativa à execução da

revisão/auditoria, centrando-se no trabalho desenvolvido pelo auditor.,

• 270) Trata-se, portanto, de uma regulamentação que não distingue entre diversos

tipos de revisão / auditoria, consagrando um standard comum a todos os tipos de trabalho. •

271) Contudo, logo no plano normativo (ou seja, logo no plano da previsão das

normas de auditoria aplicáveis), existem certos tipos de revisão / auditoria que merecem um

tratamento diferenciado, atendendo às suas especificidades concretas.

272) A revisão / auditoria a um Grupo económico é uma dessas situações.

273) As normas de auditoria aplicáveis a esta realidade — ou seja, à utilização do

trabalho de outros auditores no contexto da revisão legal das contas consolidadas de um grupo

e respetiva documentação — éram, à data dos facto's, a ISA 600, a RT19, aprovada pela

OROC, e o artigo 44.°-A do EOROC.

274) 0 § 50 da ISA 600 contém uma regra específica — uma regra especial — sobre

a documentação numa auditoria de Grupo:

"A equipa de trabalho do grupo [neste caso, a KPMG Portugal] deve incluir na

documentação de auditoria as seguintes matérias:
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(a) Uma análise dos componentes, indicando os que são significativos e o tipo de

trabalho executado sobre a informação financeira dos coMponentes.

(b) A natureza, oportunidade e extensão da sua participação no trabalho executado

pelos auditores dos componentes sobre componentes significativos, incluindo, quando

aplicável, a revisão pela equipa de trabalho do grupo de partes relevantes da documentação de

auditoria dos auditores de componentes e das respetivas conclusões.

• (C) Comunicações escritas entre a equipa de trabalho do grupo e os auditores de

componentes sobre os requisitos da equipa de trabalho do grupo." (destaques e sublinhados

nossos)

275) Veja-se, aliás, que esse parágrafo § 50 é antecedido por uma epígrafe que

identifica exatamente o assunto que se pretende tratar: "Documentação".

276) E, depois, continua, •dizendo claramente: "A equipa de trabalho do grupo
deve incluir na documentação de auditoria as seguintes matérias".

277) Assim, a KPMG Portugal não defende a aplicação do §50 da !SA 600 à

questão sub judice, por ser a norma que melhor serve os seus interesses, ou por ser uma norma

internacional.

278) A KPMG Portugal defende a aplicação do § SO da ISA 600 porque esta

constitui uma norma especial, que regula especificamente a questão aqui ern análise, de forma

direta e individualizada,

279) Enquanto todas as demais normas — nomeadamente a DRA 230 invocada

pela sentença recorrida — são normas genéricas, pensadas universalmente para a generalidade

das situações, sem qualquer poder diferenciador entre as exigências que se colocam aos

diferentes tipos de trabalho.

280) Aquilo que § 50 'da ISA 600 exige, portanto, é que o auditor central do grup.o

documente na sua pasta de trabalho a sua participação [a participação do auditor central do
76
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grupo] no trabalho executado pelos auditores dos componentes (o que, neste caso, a KPMG

Portugal fez — tal como dado por provado na sentença recorrida —, fazendo consignar nos seus

documentos de trabalho, para além dos Highlights Completion Memoranda enviados pela

KPMG Angola, unia súmula da discussão realizada entre a KPMG Portugal e a KPMG

Angola, em que a primeira desafiou criticamente as conclusões da segunda.).

281) Ao invés, a referida norma já não exige que o auditor central do grupo

documente na sua pasta de trabalho os procedimentos de auditoria que foram realizados pelo

próprio auditor do componente. Isso simplesmente não existe, nem na norma, nem (já agora)

na realidade prática das auditorias a grupos económicos. A documentação dos procedimentos

de auditoria que foram realizados pelo auditor do componente devem estar documentados na

pasta de trabalho do próprio auditor do componente (neste caso, a KPMG Angola)..

282) Nessa medida, a ideia de que a KPMG Portugal deveria documentar, nas

suas pastas de trabalho, "quais os procedimentos substantivos de auditoria realizados sobre a

[amostra da carteira de crédito]" (pág. 539 da sentença recorrida) simplesmente não faz

qualquer sentido. A norma não exige essa documentação, pois trata-se aí de um procedimento

a ser realizado pela auditora local e não de uma participação da auditora Central no trabalho de

auditoria sobre a componente.

283) 0 mesmo se diga, a mero título de exemplo, sobre a documentação da

"execução de procedimentos alternativos (face à obtenção do registo predial comprovativo da

propriedade) para alcançar segurança e completude sobre a existência dos imóveis dados em

garantia" (pág. 542 da sentença recorrida). Trata-se aí de um procedimento de auditoria da '

auditora do componente que "deve ser documentado, pela própria auditora local, nos seus

próprios documentos de trabalho. De acordo com as normas de auditoria aplicável, este

procedimento de auditoria não tem de ser documentado nos papeis de trabalho da auditora

central. -

284) A regra é esta: os concretos procedimentos de auditoria realizados pela

auditora da componente; neste caso, a KPMG Angola, devem ser documentados nas pastas de

77



Processo: 290/20.2YUSTR11
Referência: 17739995

Tribunal da Relação de Lisboa • .
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

• Recurso Penal

• trabalho locais, pela própria auditora do componente. A auditora do Grupo não tem de
documentar nos seus papeis de trabalhos quaisquer concretos procedimentos de auditoria

realizados pela auditora do componente e, seguramente (mais uma vez a título de exemplo),

não tem de documentar "quais os procedimentos e/ou informação que permitiriam concluir

pela recuperabilidade do montante correspondente ao crédito não colateralizado" (pág. 542 da

sentença recorrida).

• 285). Nessa medida, todos os factos dados como provados na sentença recorrida

sobre as informações ou procedimentos de auditoria que não foram documentados pela

KPMG Portugal nas suas pastas de trabalho — factos que agora no se impugnám por ser
legalmente inadmissível — sãd insuscetíveis de revelar qualquer violação normativa,

286) Por uma razão muito simples: não estavam documentados, nas pastas de

trabalho da KPMG Portugal, enquanto auditor central, mas, segundo as normas de auditora

aplicáveis, também não tinham de o estar.

287) 0 § .41 da ISA 600 detei-mina qual a informação que o auditor do

componente deve transmitir ao auditor central do Grupo e que este tem de incluir nos seus

papeis de trabalho. Diz assim: •

"A equipa, de trabalho do grupo deve solicitar ao auditor da componente que

comunique as matérias relevantes para aa conclusões da equipa de trabalhol do grupo no que

respeita à auditoria do grupo. Tal comunicação deve incluir (ReP Parágrafo A60):

a) Se o auditor do componente cumpriu- os requisitos éticos relevantes para a

auditoria do grupo, incluindo a independência e a competência profissional;

b) Se o auditor do componente cumpriu com o que foi requerido pela equipa de

' trabalho do grupo;

c),Identificação da informação financeira do componente sobre a qual o auditor do

componente está a relatar;
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• d) Informação sobre os casos de incumprimento de leis ou regulamentos que

possam dar origem a uma distorção material nas demonstrações financeiras do grupo;

e) Urna lista das distorções da informação financeira, do comOnente não

corrigidas.

Esta lista não terá de incluir distorções que estejam abaixo do limite par distorções

claramente insignificantes comunicado pela equipa de trabalho (ver o parágrafo 40 (c));

Indicadores de possíveis faltas de isenção da gerência;

g) Descrição de .quaisquer deficiências significativas identificadas no controlo

interno ao nível do componente; •

h) Outras matérias significativas que o auditor do componente comunicou ou

espera comunicar aos encarregados de educação do componente, incluindo fraude ou suspeita

de fraude que envolva a gerência, empregados corn funções significativas no controlo interno

ao nível do componente ou outras situações em que a fraude resultou numa distorção material

da informação financeira do componente;

I) Quaisquer outras matérias que possam ser relevantes para a auditoria do grupo

ou para as quais o auditor do componente deseje chamar a atenção da equipa de trabalho do

grupo, incluindo excepções registadas nas declarações escritas que o auditor do componente

solicitou à gerência do componente, e

j) Os resultados gerais, conclusões ou opiniões do auditor do componente."

28) Analisando esta lista de informação que.deve ser prestada pelo auditor do

componente (neste caso, KPMG Angola) ao auditor do Grupo (neste caso, KPMG Portugal)

não se encontra, sequer remotamente, a referência a quaisquer procedimentos concretos de

auditoria que tenham sido realizados pela auditora local, no sentido de fundamentar o seu

julgamento.
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, 289) Além disso; atente-se, .também, na RT I 9, outra das normas (rectius:

recomendações técnicas) que se aplicavam às auditorias de Grupo e que dispunha da seguinte

forma:

"1. Existem diversas situações que normalmente levam o revisor/auditor a utilizar .

o trabalho efectuado por outro revisor/auditor ou por técnicos ou peritos.

(•••)

3. As situações mais usuais em que o revisor/auditor utiliza o trabalho de outro

revisor/auditor ou de técnicos ou peritos não enquadrados na sua própria estrutura profissional

são os seguintes:

a) componentes da entidade (divisão, sucursal, filial ou subsidiária, associada, -

empreendimento conjunto) serem sujeitos a Revisão/Auditoria por outro revisor/auditor;

(•••)

8. 0 objectivo desta RT é o de proporcionar ao revisor/auditor orientação quanto à

forma de supervisionar e/ou verificar o trabalho realizado por outros intervenientes e de

documentar adequadamente a supervisão/verificação que fez de tal trabalho.

(•-•)

"15. Deve depois o. revisor/auditor executar e documentar procedimentos que lhe

permitam confiar no trabalho realizado peto outró revisor/auditor e assumir como suas as

conclusões por ele atingidas.

I 6. Tais procedimentos, quando o revisor/auditor nãõ possa verificar os papéis de

trabalho do outro revisor/auditor, devem consistir, pelo menos:

a) na obtenção de cópias dos documentos finais (demonstrações financeiras,

relatórios emitidos pelo outro revisor/auditor, declaração de responsabilidades, etc.);
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b) na preparação de uni questionário, a preencher pelo outro revisor/auditor,

acerca do trabalho por este realizado e das conclusões atingidas;

c) na apreciação das respostas a esse questionário;

d) na discussão ou aclaramento de tais respostas, quando o entenda necessário;

e) na documentação .da sua verificação e posição final sobre a fiabilidade do

trabalho realizado e sobre as conclusões atingidas pelo outro revisor/auditor; e

0 na descrição das razões por que não foi efectuada a verificação dos papéis de

trabalho do outro auditor."

290) Analisando esta norma, é impossível retirar da mesma a extensão e o alcance

que o Tribunal a quo pretende atribuir ao dever de documentação que vincula o auditor.

291) Ou seja: é simplesmente impossível retirar desta norma o grau de detalhe e

pormenor que o Tribunal a quo exige para a descrição do trabalho realizado pelo auditor do

componente, incluindo, por exemplo, a documentação da "aplicação de descontos nas

estimativas dos fluxos de capital que a Recorrente considerasse que adviriam da execução

desses colaterais [promessas de hipoteca], atento o maior risco e distensão no tempo que a sua

natureza de promessa de hipoteca fazem antever" (pág. 542 da sentença recorrida). •

292) Aquilo que a RT 19 exige é que a auditora local transmita ao auditor do

grupo uma descrição genérica dos trabalhos de auditoria realizados (o que neste caso foi feito,

relativamente à carteira de crédito do BESA, esclarecendo-se que tinha sido realizada urna

revisão por amostragem da*carteira de crédito),

293) Que identifique as dificuldades encontradas que pudessem criar risco de

distorção material às contas (o que também foi feito,.tendo a KPMG Angola inforMado que o

BESA, nas suas contas individuais, não tinha condições para cumprir os Avisos do Banco

Nacional de Angola relativos ao provisionamento de crédito),
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294) • Que esclareça as razões pelas quais considerou tais dificuldades
ultrapassadas para efeitos da opinião sobre as demonstrações financeiras do Grupo (o que

também foi realizado pela KPMG Angola, esclarecendo-se que tais limitações não se

aplicavam às demonstrações financeiras consolidadas do BES, uma vez que aí o referencial

contabilístico era diferente — IFRS — e, para efeitos do mesmo, vigorava uma perspetiva de

recuperabilidade económica que a KPMG Angola conseguia avaliar),

295) E, finalmente, que transmita as suas conclusões / julgamentos sobre o

trabalho realizado (o que a KPMG Angola também fez, concluindo pela adequada preparação

das demonstrações financeiras do BESA, de acordo com o referencial contabilístico

apl icável).

Acresce que,

296) A alínea b) do n.° 1 do artigo 44.°-A do EOROC dispõe que "[o] revisor

oficial de contas do grupo deve realizar e guardar a documentação da sua análise • dos
trabalhos de revisão realizados pelos auditores de países terceiros" (destaques e sublinhado

nossos).

297) E a alínea c) da norma citada dispõe que "o revisor oficial de contas do

grupo é responsável por garantir a entrega adequada, quando pedida, ao Conselho Nacional *de

Supervisão de Auditoria, adiante designado por CNSA, dà documentação relativa à sua

análise dos trabalhos de revisão ou auditoria realizados pelo auditor ou auditores ou pela outra

entidade ou entidades de auditoria do país terceiro, nomeadamente os documentos de trabalho

relevantes para a revisão ou auditoria do grupo" (realces e sublinhado nossos). •

298) De onde resulta a seguinte conclusão: a documentação de auditoria que.o

auditor do grupo deve conservar é a documentação relativa ao seu trabalho e à sua análise

sobre o trabalho de auditoria executado pelo auditor do componente.

299) 0 que a KPMG Portugal fez, conforme dado por provado na sentença

recorrida, pois estabeIeceu um contacto com a KPMG Angola, depois de esta ter enviado os
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Highlights Completion Memorandum 9 os Interoffice Audit Report, no qual desafiou

criticamente as conclusões da auditora local, tendo documentado, nas suas pastas de trabalho,

uma súmula dessa mesma interação, a qua!, na perspetiva da KPMG Portugal, permitia

confirmar aquilo que resultava do reporte formal da KPMG Angola (Highlights Completion

Memorandum / Interoffice Audit Report).

300) Repare-se que o Tribunal a quo deu como provado, no ponto 837 da página

484 da sentença recorrida, que:

. "A KPMG Portugal conservou nas suas pastas de auditoria do Grupo: (i) as

instruções de auditora emitidas; (ii) as declarações emitidas•pelos auditores de componentes;
(iii) reportes interinos e finais, emitidos pelos auditores de componentes; (iv) opiniões dos

auditores de componentes emitidas em base IFRS; (v) sumário da videoconferência." (realces

e destaques nossos)

301)•Assim, as pastas de trabalho da kPMG Port' ugal relativas às demonstrações

financeiras consolidadas do BES permitiam analisar e reconstituir todo o. racional e

julgamento adotado pela equipa central, face à informação recebida do auditor do

•componente, i.e., da KPMG Angola.

302) Permitindo, igualmente, reconstituir a forma corno a equipa central verificou

que os riscos de erros mais significativas tinham sido identificados e tratados pela equipa

local (por via das instruções- de auditoria, memorandos • recebidos e sumários das
videOconferências realizadas).

303) As pastas de trabalho da KPMG Portugal incluem toda a documentação

exigida na ISA 600, na RT 19 e no artigo 44.°-A do EOROC, pelo que o Tribunal a quo

incorreu ern erro.de Direito ao ter cdndenado a KPMG Portugal pela alegada violação de tais

normas.
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304) Aquilo que o Tribunal a quo fez na sentença recorrida foi, salvo o devido

respeito, impor um julgamento próprio, sem que o respetivo fundamento seja'aprésentado de

•forma sustentada e procedente. •

305) 0 Tribunal a quo podérá discordar dos procedimentos de auditoria que foram

realizados pela KPMG Portugal sobre o trabalho realizado pela KPMG Angola, e poderá

também discordar das conclusões feitas pela KPMG Portugal sobre esse trabalho.

306) Mas não pode, com base nas normas aplicáveis, sustentar que as pastas de

trabalho da KPMG Portugal deveriam conter documentação de auditoria •que apenas ao
auditor do BESA — a KPMG Angola — cumpria recolher e conservar.

. 307) Pelo que, analisando-se as normas técnicas de auditoria acima elencadas, só

pode concluir-se que se encontra suficiente cumprido o dever de docúmentação nas pastas de

trabalho do auditor dos procedimentos de auditoria realizados e dos julgamentos formulados,

uma vez que os elementos que constam das pastas de trabalho da KPMG Portugal,

relativamente à auditoria das demonstrações financeiras consolidadas do BES, correspondem

precisamente ao que as normas de auditoria impõem ao aúditor de grupo, •

308) Pelo que a sentença recorrida incorreu num erro de direito, que se deixa

invocado para os devidos efeitos legais.

Por fim,

309) A sentença recorrida invoca um conjunto de alegados "factos importantes

que eram do seu conhecimento [da KPMG Portugal], relativos a créditos a clientes do BESA".

e que, devendo ter sido documentados nas pastas de trabalho da KPMG Portugal, não o foram

(pág. 554 último parágrafo a pág. 561).

310) No essencial, esses alegados "factos importantes que eram do seu

conhecimento [da KPMG Portugal], relativos a créditos a clientes do BESA" 'são aqueles que •

constam das Alas da Assembleia Geral do BESA, de Outubro de 2013.
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311) A KPMG Portugal não documentou nas suas pastas de .trabalhos os factos

constantes das Atas da.Assembleia Geral do BESA de Outubro de 2013 porque, ao abrigo das

.normas de auditoria acima citadas — maxime, a ISA 600, a RT 19 e. o artigo 44.°-A do

EOROC — não estava obrigada a fazê-lo.

312) Essas atas foram analisadas pela KPMG Angola, auditora. do BESA, e

constavam das pastas de trabalho daquela auditora.

313) Deveráo V. Exas. julgar verificado o erro de Direito do Tribunal a quo na

interpretação das normas de auditoria acima identificadas, no que diz respeito à delimitação

normativa da extensão e suficiência do dever de documentação, nas suas pastas de trabalho,

da prova de auditoria obtida e dos procedimentos de auditoria realizados, o qual vinculava a

KPMG Portugal no contexto das auditorias realizadas às contas consolidadas do BES por

referência aos exercícios de 2012 e 2013, 314) Revogando, em consequência, a condenação

da KPMG Portugal pela alegada (e inexistente) violação desse mesmo dever, com as devidas

consequências legais.

315) Além disso, invoca-se para os devidos efeitos legais que o artigo 62.°, n.° 4,

do EOROC, conjugado com o disposto nos §5, §6 e §10 da DRA 230, ou nos §19 das NTRA,

§4 da DRA 510 e §5, §6 e §11 da DRA 230, interpretados e aplicados no sentido de o auditor

do grupo está obrigado a conservar, nas pastas de auditoria do grupo, a documentação de

auditoria que consta das pastas de trabalho do auditor do componente, redundam em norma

materialmenté inconstitucional pela violação dos artigos 1.°, 2.°, 18.0, n. c's 1 e 2, e 29.°, n. c's 1,

'3 e 4, da CRP.

316) Igualmente, o artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000,

conjugado com o disposto nos §5, §6.e §10 da DRA 230, ou nos §19 das NTRA, §4 da DRA

510 e §5, §6 e §1 I da DRA 230, interpretados e aplicados no sentido de o auditor do grupo

está obrigado a conservar, nas pastas de auditoria do grupo, a documentação de auditoria que

consta das pastas de trabalho do auditor do componente, redundam em norma materialmente
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inconstitucional pela violação dos artigos 1 .°, 2.°, 18.°, n.'s 1 e 2, e 29.°, 1, 3 e 4, da CRP,

o que se deixa alegado para os devidos efeitos legais.

AINDA O. ERRO DE DIREITO NA INTERPRETAÇÃO•DO DEVER DE
DOCUMENTAÇÃO, BEM COMO A NULIDADE DA SENTENÇA — A QUESTÃO DA
DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA COM A ASSERÇÃO "EXISTÊNCIA" E

"DIREITOS E OBRIGAÇÕES" DA CARTEIRA DE IMÓVEIS DO BESA

• 317) Por referência ao exercício de 2012, a sentença recorrida deu como provados

os factos fundamentadores das alegadàs infrações:

a. por falta de documentação dos procedimentos de auditoria sobre as asserções

"existência", "direitos e obrigações" e "valorização", dos imóveis registados na rúbrica "Bens

Não de*Uso Próprio (factos provados n.° 318 a 333 da sentença recorrida);

b. por falta de documentação dos procedimentos de ayclitoria sobre as asserções

"existência", "direitos e obrigações" e "valorização", dos imóveis BESA, no valor de

11.991.244 milhares de AOA (factos provados n.° 379 a 392 da sentença recorrida).

31.8) Por referência ao exercício de 2013, a sentença recorrida deu como provados

os factos fundamentadores da alegada infração por alegada falta de documentação dos

procedimentos de auditoria sobre as asserções "existência", "direitos e obrigações" e

"valorização", relativamente a imóveis do BESA registados na rúbrica "Ativos Não Correntes

detidos para Venda" (factos provados n.° 681 a 695 da sentença recorrida).
•

319) A final, a sentença recorrida integrou todas estas alegadas infrações na

mesma infração permanente por alegada violação do dever de documentação (cfr. ponto 1 de

pág. 1078 da sentença recorrida).

320) A fundamentação da decisão'do Tribunal a quo de considerar os factos supra

elencados como provados (fundamentação da decisão sobre a matéria de facto) consta de pág.

• 529 a 563. •
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321) Nessa fundamentação sobre a matéria de facto, o Tribunal a quo não escreve

uma única linha sobre as razões pelas quais entendeu dar como provado que a KPMG

Portugal não documentou nos seus papéis de trabalho os procedimentos realizados para testar

• as asserções "existência" e. "direitos obrigações", relativamente aos imóveis acima

identificados.

322) Nessa medida, a sentença recorrida é nula, nos termos do artigo 379.°, n.° 1,

alínea a), do CPP, por referência ab .artigo' 374.0, n.° 2, do mesmo diploma, por falta de

fundamentação, nulidade que se deixa invocada para os devidos efeitos legais.

323) Caso assim não se entenda, a sentença recorrida está inquinada por um vício

de Direito, respeitante à correta interpretaç.ão e aplicação das normas de auditoria relevantes,

implicando, portanto, a respetiva revogação quanto a estas alegadas infrações.

• 324) Resulta das normas de auditoria aplicáveis — nomeadamente, dos parágrafos

9 e 12 da IAS 36 — que apenas se houver indicadores de imparidade é que se torna exigível a

solicitação de uma avaliação de imparidade..

325) Por outras palavras: a eventual inexistência de uma avaliação não é condição

necessária para determinar que exista qualquer insuficiência no trabalho de auditoria, seja por

insuficiente documentação do percurso lógico desse mesmo traballio (que é aquilo que está

agora em causa'), seja por insuficiente recolha de prova de auditoria.

326) Neste momento, está em discussão um tema de cumprimento do dever de

documentação dos procedimentos de auditoria realizados, nas pastas de trabalho do auditor•

. Central.

327) A esse propósito, o juízo que foi realizado pelo auditor local do componente

BESA (KPMG Angola), que foi depois transmitido ao auditor central do Grupo BES (KPMG

Portugal), e que foi por este aceite, está devidamente documentado, e consiste no seguinte: ;
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328) Tendo em atenção os indicadores considerados, elencados na motivação

supra, não existiam indícios de imparidade nos imóveis em causa. Se não* existiam esses

indícios de imparidade, nenhuma outra avaliação seria necessária.

329) A CMVM e o Tribunal a quo podem discordar da adequação e validade deste

juízo do auditor local, que foi aceite pelo auditor central.

330) Não podem é dizer que ele não ficou documentado!

331) 0 auditor documentou as bases e fundamentos da sua conclusão
(independentemente de o Tribunal a quo entender agora que as mesmas eram, ou não,

suficientes para concluir daquela fôrma), indicando a informação que tomou em consideração

para considerar que não existiam indícios objetivos de imparidade nos ativos em causa.

332) Razão peça qual — subsidiariamente, pois já antes se invocou a este propósito

a nulidade da sentença —, deve a KPMG Portugal ser absolvida das infrações agora em causa.

ERRO DE DIREITO NA INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS DE

AUDITORIA RELATIVAS AO CARÁCTER APROPRIADO E SUFICIENTE DA

PROVA DE AUDITORIA OBTIDA NO CONTEXTO DE AUDITORIA DE CONTAS

DE GRUPOS QUE ENVOLVEM AUDITORES DE COMPONENTES (NESTE CASO

O BESA), BEM COMO DE NORMAS DE AUDITORIA RELATIVAS AO DEVER DE

O AUDITOR EMITIR UMA OPINIÃO COM RESERVAS POR LIMITAÇÃO DE

ÂMBITO, NOS CASOS EM QUE NÃO LHE SEJA POSSÍVEL OBTER PROVA DE

AUDITORIA APROPRIADA E SUFICIENTE SOBRE DETERMINADO TEMA

MATERIAL

• 333) A pág. 1082 da sentença recorrida, no respetivo ponto II, a KPMG Portugal
foi condenada por duas alegadas contraordenaçães, pela suposta "violação do dever de obter

prova de auditoria apropriada e suficiente para suportar a opinião de auditoria a emitir na

certificação legal das contas/relatórios de auditoria".
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334) Adicionalmente, a pág. 1083 da sentença recorrida, no respetivo ponto HI, a

KPMG Portugal foi condenada por duas alegadas contraordenações, pela suposta -violação do

dever de emitir uma opinião corn reservas (por limitação de âmbito [...]) nos casos em que

não lhe seja possível obter prova de auditoria apropriada e suficiente sobre determinado tema

material [...].

335) Analisando as diversas partes da "Fundamentação de Direito" da sentença

recorrida todas elas dizendo respeito aos temas do dever do auditor de obter prova de

auditoria apropriada e suficiente para suportar a sua opinião de auditoria e do dever do auditor

de emitir uma opinião com reservas (por limitação de âmbito) nos casos em que não lhe seja

possível obter prova de auditoria apropriada e suficiente sobre determinado tema material

(melhor identificadas na motivação supra) — é possível retirar, pelo menos, duas conclusões:

Primeira:

336) Na "Fundamentação de Direito", o Tribunal a quo nunca revela qualquer

esforço ou preocupação em explicar por que razão entende que os factos dados como

provados e, em particular, os factos que dizem respeito à não obtenção de determinadas

informações sobre as carteiras de crédito ou imóveis do BESA ou à não realização de

determinados procedimentos de auditoria sobre essas mesmas carteiras implicam a conclusão

de que, então, não foi recolhida prova de auditoria suficiente e apropriada sobre as diversas

asserções em causa.

337) Por outras palavras: na "Fundamentação de Direito", o Tribunal a quo nunca

revela qualquer esforço ou preocupação por demonstrar, in casu, o carácter (supostamente)

(in)suficiente e (in)apropriado da prova de auditoria que foi obtida nas auditorias agora em

questão.

338) Quer enquanto fundamento da alegada violação do dever do auditor de obter

prova de auditoria suficiente e apropriada, quer enquanto fundamento da alegada violação do

dever do auditor de emitir uma opinião com reservas (por limitação de âmbito) nos casos em
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que não lhe seja possível obter prova de auditoria apropriada e suficiente sobre determ'inado

tema material.

339) A razão de tal omissão é manifestamente evidente, a saber: o Tribunal a quo

transferiu o carácter (in)sufíciente e (in)apropriado da prova de auditoria que foi obtida nas

auditorias agora em questão para a matéria de facto dada como provada.

340) Contudo, a avaliação do carácter apropriado e suficiente da prova de

auditoria obtida, no sentido de suportar a opinião de auditoria, não é uma questão de facto,

mas antes uma questão normativa.

341) Ou seja: a avaliação do carácter apropriado e suficiente da prova de auditoria

obtida depende da extensão e amplitude do dever de obtenção de prova de auditoria que

estiver previsto nas normas de auditoria aplicáveis.

342) 0 carácter suficiente e apropriado da prova de auditoria constitui um

elemento normativo, porque a respetiva avaliação depende das exigências, limites e

alternativas consagrados nas normas de auditoria aplicáveis.

343) 0 Tribunal a quo poderia ter dado como provado o facto de que a KPMG

. Angola (não) obteve o documento X, (não) obteve a informação `I' ou (não) obteve o ficheiro

Z; da mesma forma, o Tribunal a quo poderia ter dado como provado o facto de que a KPMG

Angola (não) realizou algum ou alguns procedimentos de auditoria.

344) Contudo, o Tribunal .a quo já não poderia ter dado como provado que a

KPMG Angola e/ou a KPMG Portugal não recolheram prova de auditoria suficiente e

apropriada, desde logo porque isso não é um facto, mas antes unia conclusão de Direito.

Recurso.

345) A qual, como tal, pode ser sindicada e contestada no âmbito do presente

Segunda:
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346) Analisándo a matéria de facto dada como provada que suportou a

"Fundamentação de Direito" atrás identificada, verifica-se que todas as alegadas infrações

agora em causa têm por base factos relativos aos trabalhos de auditoria realizados pela KPMG

Angola (ou 'pela equipa de trabalho de campo. conforme por vezes é referido na sentença

recorrida) ao BESA.

347) Com efeito, no que diz respeito a todas as alegadas infrações agora em causa,

as violações de normas de auditoria imputadas à KPMG Portugal assentam no pressuposto de

que a KPMG Angola (ou a equipa de trabalho de campo, conforme por vezes é referido na

sentença recorrida), até à emissão da sua opinião, em base IFRS, sobre a componente BESA,

não teve acesso a um conjunto'cle informação e documentação, não realizou um conjunto de

procedimentos de auditoria ou não validou um conjunto de asserçõés.

348) Verifica-se, portanto, em todas as alegadas infrações agora em causa, que a

suposta violação das normas de auditoria aplicáveis resulta, em primeira linha, do alegado

facto de a KPMG Angola .não ter conseguido recolher prova de auditoria suficiente e

apropriada para fundamentar a sua opinião, em base IFRS, e para efeitos de integração no

consolidado BES, sobre a componente BESA,

349) Sendo certo que as infrações agora em causa acabam por ser imputadas à

KPMG Portugal porque, também de acordo corn os factos dados como provados, a KPMG

Portugal teria conhecimento (sabia) que a KPMG Angola, no quadro da auditoria ao BESA,

não tinha obtido prova de auditoria suficiente e apropriada.

350) Sustentadas estas duas conclusões fundamentais, coloca-se então a questão

que interessa agora resolver, no quadro do presente. recurso, e a.propósito das alegadas

infrações agora em causa:

Ao abrigo das normas.de auditoria relevantes, e considerando os factos dados

como provados na sentença recorrida, é possível concluir (conclusão jurídica) que a KPMG

Portugal violou o dever de obter prova'de auditoria suficiente e apropriada e violou o sèu

dever de emitir opinião com reservas?
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351) A resposta a esta pergunta é negativa.

352) Para se poder concluir que o auditor não reuniu prova de auditoria suficiente.

e apropriada e que, em consequência, deveria ter emitido uma opinião com reservas por

limitação de âmbito, é necessário conhecer a globalidade do trabalho de auditoria que foi

realizado, sobre as demonstrações .financeiras em causa, por aquele mesmo auditor.

. 353) É necessário conhecer a globalidade do trabalho realizado pelo auditor, de

forma a perceber como é que esse mesmo auditor — è, neste caso, o auditor -do BESA era a
KPMG Angola e o auditor do BES era a:KPMG Portugal enfrentou essas ausências ou

atrasos de informação e. corno é que desenvolveu iniciativas para resolver e. sanar os

problemas em causa ou encontrar formas alternativas de obter prova suficiente e apropriada

que perniitisse suportar as suas conclusões de acordo com a !SA 330, que define os

procedimentos que devem ser seguidos nessas circunstâncias (parágrafos 27, A2, Al2, A58 e

A60), •

354) Desde logo porque as situações de atraso • ou ausência total de
disponibilização de algum • tipo de informação ao auditor, por si só, não constituem
necessariamente uma situação de impossibilidade de obtenção de prova suficiente e

apropriada, e muito menos uma situação de limitação de âmbito fundamentadora de uma

reserva.

355) De entre outras normas de auditoria relevantes, tal conclusão resulta

inequivocamente do teor da ISA 705, parágrafo A9, o qual determina: •

"A incapacidade de realizar urn procedimento .específico não constitui uma

limitação do âmbito da auditoria se o auditor for capaz de obter prova de auditoria suficiente e

apropriada através da realização de procedimentos alternativos."

356) Para ter conhecimento da forma como o auditor — que neste caso era a
KPMG Angola, em relação ao BESA — conseguiu ultrapassar (ou não) as dificuldades
encontradas na recolha de documentação, conseguiu implementar (ou não) formas alternativas
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de obter a informação suficiente e apropriada para fundar o seu julgamento, não basta

conhecer partessegmentadas do trabalho desse mesmo auditor,

357) Reveladàs por documentos soltos e descontextualizados, listas casuísticas e

temporalmente situadas (antes do final dos trabalhos de auditoria ern causa) de informações

cm falta e de depoimentos de quem tinha visões parcelares da realidade em causa (por não ser

o Sócio responsável pelo trabalho, por apenas ter participado na fase de interino, etc.),

358) Sendo necessário, ao invés, conhecer em que momento do tempo o auditor

foi confrontado com tais dificuldades de acesso a informação, o que fez em concreto para as

ultrapassar, que procedimentos específicos. implementou no sentido de obter informações

alternativas igualmente adequadas.

359) Numa palavra: é necessário conhecer a globalidade do trabalho do auditor.

360) Só existe uma forma de conhecer a globalidade do trabalho realizado pelo

auditor, num determinado trabalho de auditoria: consultar as respetivas pastas de trabalho.

361) Na sentença recorrida, invocam-se diversas normas de auditoria relativas à

obrigação de documentação da prova de auditoria nos papéis de trabalho dos auditores, desde

logo o §19 das NTRA e o §4 da DRA 510,

362) Nos termos dos .quais o auditor deve documentara obtenção de prova de

auditoria nos seus papéis de trabalho, 'de forma a suportar a opinião emitida no exercício da

sua atividade.

363) 0 Tribunal a quo refere — e bem — que uma das principais finalidades dessas

exigências de documentação da prova de auditoria nos papéis de trabalho do.auditor seria,

precisamente, permitir que as autoridades de supervisão exercessem uma efetiva fiscalização

do trabalho do auditor.

364) Daqui resulta que o trabalho do auditor só pode ser devidamente fiscalizado,

supervisionado e avaliado, ern primeira' linha, em função dos documentos constantes das
93



Processo: 290/20.2YUSTRI1
Referência: 17739995

Tribunal da Relação de Lisboa
SfflCÇãO da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

•• Recurso Penal

respetivas pastas de auditoria e demais explanação que o revisor possa esclarecer face aos

procedimentos seguidos e conclusões obtidas devidamente documentadas nas referidas pastas.

365) É certo que poderá haver outros meios de prova que corroborem, du não, as

conclusões extraídas da análise das pastas de auditoria, mas esta análise será sempre

imprescindível para se avaliar o trabalho de urn auditor, pelo que es demais (eventuais) meios

de prova serão necessariamente complementares.

366) Veja-se, alias, que, para fiscalizar o trabalho real izado pela KPMG Portugal,

a CMVM reco'rreu às pastas e papéis. de trabalho dos trabalhos de auditoria que foram

executados pela KPMG Portugal às demonstrações financeiras consolidadas do BES,

•centrando aí a su'a análise.

367) Ora, nas situações em que a imputação de ilícitos contraordenacionais à

KPMG Portugal se baseia, em primeira linha, no específico trabalho de auditoria realizado

pela KPMG Angola, a CMVM não poderia deixar de seguir o mesmo procedimento, ou seja,

deveria ter feito incidir a sua análise, pelo menos primordialmente, nas pastas de trabalho da

KPMG Angola.

368) Contudo, no âmbito do presente processo, primeiro a CMVM, e depois o

Tribunal a quo, vieram afirmar que a KPMG Angola não tinha recolhido prova de auditoria

suficiente e apropriada sobre a carteira de crédito e sobre a carteira de imóveis do BESA, mas

a CMVM, por decisão própria, e não obstante os seus poderes de supervisão, nunca Consultou

as pastas de trabalho da KPMG Angola.

369) Ou seja, no âmbito do presente processo, primeiro a CMVM, e depois o

Tribunal a quo, vieram afirmar que a KPMG Angola não tinha recolhido prova de auditoria

suficiente e apropriada sobre a carteira de crédito e sobre a carteira de imóveis do BESA, sem

nunca conhecerem, de forma global, integral e sistematizada, aquele que foi o trabalho de

auditoria realizado pela KPMG Angola, no âmbito daqueles trabalhos de auditoria (por falta

de consulta das respetivas pastas de trabalho).
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370) Assim, e de forma sintética: considerando as normas de auditoria antes

invocadas (e outras que concorrem no mesmo sentido, como a DRA 700, parágrafo 37), a

CMVM e o Tribunal a quo não tinham fundamento para afirmar que a KPMG Angola não

tinha recolhido prova de auditoria suficiente e apropriada sobre a carteira de crédito e sobre a

carteira de imóveis do BESA.

371) Ou seja: de acordo com BS referidas normas (trata-se, portanto, de um

problema normativo e não de apreciação de prova), a conclusão sobre se, a final, o auditor

reuniu prova de auditoria suficiente e apropriada implica conhecer a dinâmica do processo de

auditoria em causa, o tempo e o modo como as dificuldades de obtenção de informação foram

detetadas, o tempo e o modo como foram implementados procedimentos de auditoria para

ultrapassar tais dificuldades de obtenção de prova, encontrando formas alternativas de obter

informação adequada, e quais os seus resultados.

372) Contudo, conforme referido, neste caso. a CMVM e o Tribunal a quo não

têm esse conhecimento (e esse conhecimento não resulta da sentença recorrida) pois a

CMVM, por decisão própria, não procedeu à consulta das pastas de trabalho da KPMG

Angola.

Nessa medida,

373) A conclusão jurídica do Tribunal a quo de que a KPMG Portugal violou o

seu dever de obter prova de auditoria suficiente e apropriada e violou o seu dever de emitir

uma opinião corn reserva por l im itação de âmbito porque conhecia (sabia) que a KPMG

Angola não tinha obtido essa mesma prova dependeria, impreterivelmente, da análise da

documentação conservada pela KPMG Angola nas suas pastas de auditoria, sobre a auditoria

realizada à informação financeira do BESA,

374) Pois são as próprias normas de audi toria invocadas pelo Tribunal  a quo na

sentença recorrida (a propósi to da obrigação de documentação) que determinam a primazia

dos papéis de trabalho do auditor no que diz respeito à avaliação da qualidade do seu trabalho.
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375) A sentença recorrida incorreu, assim, em erro de Direito na interpretação e•
aplicação das normas técnicas de auditoria, devidamente identificadas na motivação do

recurso — maxime, o §19 das NTRA e o §4 da ORA 516—, com base nas quais concluiu que a

KPMG Angola, não recolheu prova de auditoria suficiente e apropriada para emitir uma

opinião sobre a carteira de crédito e a carteira de imóveis do BESA,

376) Pelo que se requer que V. Exas. revoguem a decisão de condenação da

KPMG Portugal por todas as infrações relacionadas com a alegada violação do dever de obter

prova de au' ditoria suficiente e apropriada e com a alegada violação do dever de emitir uma

opinião com reservas, em tudo o que diga respeito às auditorias de 2012 e 2013 realizadas

sobre a componente BESA.

ERRO DE DIREITO.. NA INTERPRETAÇÃO 'DA SUFICIÊNCIA DA

PROVA DE AUDITORIA OBTIDA NO CONTEXTO DAS CONTAS INDIVIDUAIS

DO BES • .

Da nulidade da sentença por absoluta falta de fundamentação

377) Nas páginas 611 a 632 da sentença recorrida, na respetiva "Fundamentação

da decisão sobre a matéria de facto",

378) E especificamente no que diz respeito às "demonstrações financeiras

individuais do BES (exercícios de 2012 e 2013): da obtenção de prova, adequada e suficiente,

de suporte à valorização da imparidade da conta (said()) a receber",

.379) 0 Tribunal a quo omitiu, em termos absolutos (in totum) qualquer

fundamentação sobre os factos relacionados com as demonstrações financeiras individuais do

BES com referência a 31 de Dezembro de 2013.

380) Ou seja: na sentença recorrida, não há éivalquer fundamentação, sequer

mínima, dos factos dados como provados sobre a sufiCiência e adequação da prova de

auditoria obtida pela KPMG Portugal quanto às demonstrações financeiras individuais do
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BES do exercício de 2013, no tocante aos créditos detidos pelo BES sobre o BESA (ausência

total de fundamentação).

381) Nessa medida, a sentença recorrida está, nesta parte, inquinada pelo vício de

nulidade, por falta de fundamentação, nos termos do artigo 379.°, n.° 1, alínea a), do CPP,

aplicável ex vi artigo 41.° do RGCO, por sua vez aplicável por remissão do artigo 407.° do

CdVM, nulidade essa que se deixa invocada para os devidos efeitos legais.,-e que deverá ser

declarada por V. Exas.

As demonstrações financeiras individuais do BES, por referência a 31 de

Dezembro de 2012 — ern especial, o terna da prova de auditoria suficiente e apropriada

sobre o saldo do BES sobre o BESA

382) À semelhança do que. já tinha feito relativamerlte à obtenção de prova d'e

auditoria no contexto das demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BES, o Tribunal

a quo trata a suficiência e adequação da prova obtida pela KPMG Portugal como uma questão

de facto, dando como provada a sua insuficiência', também no contexto das contas individuais

do BES.

383) Todavia, em rigor, e conforme já anteriormente demonstrado, não se trata

aqui de uma questão de facto, já que só se podem densificar os conceitos de suficiência e

adequação da prova de auditoria à luz das normas técnicas de auditoria aplicáveis.

384) A avaliação do carácter suficiente e apropriado da prova de auditoria é,

portanto, uma questão normativa e, como tal, uma questão de Direito,

385) Questão essa que o Tribunal a quo analisou erroneamente, não sendo

imputável à KPMG Portugal qualquer violação do seu dever de obter prova de auditoria

suficiente e apropriada, na justa medida em que a KPMG Portugal cumpriu com tudo o que as

normas técnicas de auditoria !he impunham à data dos factos.
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• • 386) Assim, a KPMG Portugal contesta a interpretação que o Tribunal a quo faz

do que seja a suficiência da prova de auditoria obtida quanto às demonstrações financeiras.

individuais do BIS, a propósito de ambos os temas acima indicados.

387) Particularmente, porque o Tribunal a quo recorreu a um conjunto de

conceitos imprecisos para ilegitimamente imputar à KPMG Portugal responsabilidade

contraordenaCional.

388) 0 Tribunal a quo imputa à KPMG Portugal a não obtenção, de forma a

suportar a sua õpinião, relativamente ao saldo a receber do BESA, de prova de auditoria *

.apropriada e suficiente, documentada nos seus papéis de trabalho, de suporte à asserção

'valorização", em violação do disposto no parágrafo 19 das NTRA e no parágrafo 4 da DRA

510.

389) Vejamos, pois, o que dizem e o que exigem, afinal, as normas técnicas de

auditoria aplicáveis.

390) 0 'parágrafo 4 da DRA 510, que faz parte do Capítulo "Considerações -

gerais" refere que "[a] prova de revisão/auditoria a obter deve ser apropriada (qualidade e

relevância) e suficiente (quantidade) de forma a permitir ao revisor/auditor extrair conclusões

razoáveis nas quais baseia a sua opinião, devendo tal prova ficar devidamente documentada

nos seus papéis de trabalho" (destaques e sublinhados nossos).

391) 0 estatuído é concretizado pelos dois parágrafos subsequentes, relativos aos

•requisitos de obtenção da prova:

"5. Para formar a sua opinião, o revisor/auditor não necessita; em regra, de

examinar toda a informação disponível, pois as suas conclusões a respeito de um saldo de

conta, de uma classe de transacções ou de um controlo podem ser atingidas por meio do

exercício.de julgamento ou da realização de procedimentos de amostragem.
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6. 0 revisor/auditor deve ponderar o custo de obtenção da prova de
revisão/auditoria e o seu significado e relevância, não constituindo porém o respectivo

encargo ou dificuldade razão para que a não procure obter, se a considerar necessária."

(realces e sublinhados nossos)

392) Quanto ao §19 da NTRA:, determina o seguinte:

"0 revisor/auditor deve obter prova de revisão/auditoria apropriada e suficiente

através de inspeções, observações, indagações, confirmações, cálculos e procedimentos

analíticos, cuja realização esonclusões devem ser adequadamente documentadas por forma a

suportar a sua opinião." •

393) De acordo com o Tribunal a quo, a KPMCi Portugal não poderia ter

concluído pela inexistência de qualquer imparidade sobre os créditos detidos pelo BES sobre

o BESA, com referência a 31 de Dezembro de 201 2, porquanto (i) não efetuou uma revisão de

uma análise formal efetuada pelo BES, sobre a imparidade dos créditos detidos sobre o

BESA; •

(ii) não avaliou a existência de indícios de prova objetiva de imparidade; (iii) nem

realizou procedimentos de auditoria para estimar a imparidade associada a essa exposição.

• 394) A KPMG Portugal contesta que tivesse de realizar estes procedimentos
enumerados pelo Tribunal a quo, à luz das normas técnicas de auditoria e à data dos factos,

nos termos expostos na motivação supra.

395) Não há nenhuma norma de. auditoria ou norma de contabilidade aplicáveis

que considere os factos discriminados pela sentença recorrida como indícios objetivos de

imparidade (a propósito do saldo BES-BESA).

Adicionalmente,

396) 0 Tribunal a quo considerou que a KPMG Portugal deveria ter efetuado uma

avaliação de imparidade dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA, com base num plano
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de negócios do BESA e/ou num plano de reembolso dos créditos detidos pelo BES sobre essa

sua subsidiária, aferindo assim a capacidade do BESA de, no futuro, gerar fluxos de caixa

disponíveis para liquidar a totalidade do valor do crédito que, a 31 de Dezembro de 2012, lhe

havia sido concedido pelo BES.

397) Mas a referida avaliação/teste não era exigível, por falta de suporte

normativo para o efeito em vigor à data.

398) Em 31 de dezembro de 2012, o BES preparava as suas demonstrações

financeiras individuáis em cõnformidade com as Normas de Contabilidade Ajustadas

(1‘1CA") conforme estabelecidas pelo BdP, em vigor á época..

399) As NCA traduziam-se na aplicação das Normas Internacionais de Relato

Financeiro ("IAS" ou "IFRS"), tal como adotadas na União Europeia, com exceção de

algumas matérias reguladas pelo BdP, corm6 seja a imparidade do crédito a clientes.

400) A IAS 27 ("Demonstrações Financeiras Separadas"), no seu parágrafo 38,

em vigor em 3'l de dezembro de 2012, estabelecia que "[q]uando uma entidade prepara

demonstrações financeiras separadas, deve contabilizar os investimentos em subsidiárias,

entidades conjuntamente controladas e associadas: a) pelo custo; ou b) de acordo com a IAS

39".

401) 0 BES registava o seu investimento no BESA ao respetivo custo de

aquisição.

402) 0 interesse no BESA era composto pela participação de capital detida, que

em 31 de dezembro de 2012 ascendia a cerca de 61.351 milhares de euros, e pela linha de

financiamento concedida de 2.849.789 milhares de euros, com vista a financiar, de forma

estrutural e de acordo com a estratégia definida pelo Grupo BES, a atividade do BESA.

403) É de se salientar que, em conformidade com as 1FRS (veja-se a IAS 28,

parágrafo 38 e a IAS 21, parágrafo 15), são considerados como parte do interesse numa
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subsidiária ou associada, os empréstimos cujo reembolso não se espera no futuro próximo e «

que em substância fazem parte do investimento líquido nessa subsidiária ou associada,

404) Por sua vez, a IAS 39, no seu parágrafo 2, aplicável em 31 de dezembro de

2012, referia que "[e]sta Norma deve ser aplicada por todas as entidades a todos os tipos de

instrumentos financeiros excepto: a) as participações em subsidiárias, associadas e

empreendimentos conjuntos que sejam contabilizados segundo a IAS 27 Demonstrações

Financeiras Separadas".

405) Os procedimentos de avaliação e' quantificação da imparidade de

investimentos ern subsidiárias, registadas ao custo nas demonstrações financeiras individuais

em cumprimento da IAS 27 e o restante interesse na mesma, regem-se pelas disposições da

¡AS 36 "Imparidade de activos" (parágrafo 4 da IAS 36),

406) De acordo corn o parágrafo 8 da ¡AS 36, "[u]ni activo está corn imparidade

quando a sua quantia escriturada exceda a quantia recuperável. Os parágrafos 12.:-14.

descrevem algumas indicações de que uma perda por imparidade possa ter ocorrido. Se

qualquer dessas indicações estiver presente, exige-se que uma entidade faça uma estimativa

fOrmal da quantia recuperável" (realces e sublinhados nossos).

407) Na articulação deste suporte normativo, torna-se evidente que, na ausência

de indicadores que possam apontar para a existência de imparidade associada ao investimento

numa subsidiárià, não é exigível a realização de urn teste formal de modo a estimar o

respetivo valor recuperável.

408) Note-se que, ao longo destes anos, o capital próprio atribuível do BESA ao

BES era muito superiór ao custo de aquisição, atingindo 698% ern 2012.

Adicionalmente,

409) Com base nas razões que permitem concluir que não havia indícios de

imparidade ao abrigo da IAS 36 e que nenhum teste de detalhe era requerido, por maioria de

•
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razão, numa ótica de análise de crédito, alinha de financiamento do BES ao BESA também

não apresentava qualquer indício de imparidade conforme os critérios da IAS. 39.

4105 No âmbito da preparação das suas demonstrações financeiras individuais

referentes a 31 de Dezembro de 2012, o BES (i) tomou em consideração estas disposições da

IAS 39, transpostas para as políticas contabilísticas adotadas e divulgadas nessas

demonstrações financeiras e (ii) não registou imparidade relativamente ao saldo a receber do

BESA no valor de 2.840 milhões deeuros.

411) No âmbito dos procedimentos realizados no contexto da auditoria de 2012,•

não foram identificados pela •KPMG Portugal Fatores que levassem 'a concluir que o
julgamento efetuado pelo BES, que levou à não realizáção de análise de imparidade sobre o

saldo a receber do BESA, estivesse em incumprimento com a IAS 39.

412) À data dos factos, nenhum dos eventos de perda enunciados no parágrafo 59
•

da lAS 39 se encontravam verificados no que se referia à linha de financiamento do BES ao

BESA. •

413) Nessa medida, e tal como claramente resulta da IAS 39 (ou IAS 36 mais

apropriadamente como acima sé referiu), na ausência de prova objetiva de imparidade,

nenhuma imparidade era devida, pelo que a KPMG Portugal não teria razão para adotar um

entendimento diverso da posição assumida pelo Conselho de Administração do BES quanto a

esta matéria em 31 de dezembro de 2012, tendo procurado documentar tal situação de acordo

com o que ficou expresso, sem realizar civalquer.teste à imparidade. .

414) A metodologia adotada pela KPMG Portugal vai de encontro às normas

técnicas de auditoria referidas que .estabelecem que o revisor não necessita, "em regra,• de
examinar toda a informação disponível, pois as suas conclusões a respeito de um saldo de

conta, de uma classe de transações ou de urn controlo podem ser atingidas por meio do

. exercício de julgamento ou da realização de procedimentos de amostragem ( 187 tendo em

consideração toda a informação recolhida no âmbito da auditoria.
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415) Importa ainda ter em consideração a importância da evidência cumulativa —

cf., inter alia, parágrafos A28. e A31. da ISA 200 e parágrafo 7 da DRA 510. .

416) Neste contexto, foram efetuados testes para cobrir a asserção de valorização,

não considerados ou relevados pelo Tribunal a quo.

417) Conforme parágrafo I I da ISA 510, a valorização consiste.na circunstância

de um ativo estar registado e ser mantido por uma quantia apropriada.

418) Não estando em causa a recuperabilidade do saldo, a quantia apropriada

corresponde ao valor adiantado ao BESA e que foi verificado no âmbito dos trabalhos de

auditoria.

419) Note-se que a reconciliação de saldos com a subsidiária é um teste que

permite aferir que o saldo está adequadamente registado — ambas as partes reconhecem o
mesmo valor, não havendo diferenças, e este saldo é que é anulado na consolidação tanto

mais que a KPMG 'Angola verificava todos os swifts subjacentes ao saldo.

420) A KPMG Portugal também verificou nas atas da CE as aprovações das

linhas de crédito.

421) Face ao exposto, a prova de auditoria obtida pela KPMG quanto ao saldo do

BES sobre o BESA, contrariamente ao entendimento do Tribunal a quo, terá de classificar-se

como (187) DRA 510, parágrafo 5.- adequada e suficiente à luz das normas técnicas de

auditoria aplicáveis, tendo o Tribunal a quo incorrido em erro de Direito na interpretação e

•aplicação das referidas normas,

422) Devendo-se revogar a sentença recorrida na parte em que condena a KPMG

Portugal pela aleg'ada violação do seu dever de obter prova de auditoria suficiente e

apropriada relativamente ao saldo do BES sobre o BESA,

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS DO BES; POR

REFERÊNCIA A 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 31 DE DEZEMBRO DE 2013 — EM
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ESPECIAL, O TEMA DA PROVA DE AUDITORIA SUFICIENTE g APROPRIADA

SOBRE CRÉDITOS

423) Entendeu o Tribunal a quo que: •

"Revertendo aos factos, apurou-se que, a KPMG não obteve, de forma a suportar

a opinião por si emitida sobre as demonstrações financeiras individuais do BES referentes a

2012, prova de auditoria, apropriada e suficiente, de suporte à adequada valorização

(imparidade), de acordo com as Normas de Contabilidade Ajustadas ("NCA") dos créditos

detidos" pelo BES sobre as várias empresas do relevados na rubrica crédito a

clientes do balanço individual do BES." (cfr. página 925 da sentença recorrida) (destaques e

sublinhados nossos)

424) Tendo o Tribunal a quo concluído que "no âmbito da revisão pela mesma

efetuada sobre a imparidade dos créditos detidos pelo BES sobre o (ou sobre

quaisquer outros devedores), a KPMG não podia bastar-se corn informação que apénas

"indiciasse" a viabilidade económica desse grupo ou a capacidade das empresas desse Grupo

para reembolsarem os créditos que lhes haviam sido concedidos pelo BES" (dlr. página 934

da sentença recorrida).

425) Mais uma vez, a argumentação do Tribunal a .quo parece não tomar em

consideração os requisitos do normativo contabilístico, concluindo, de forma não sustentada,

que a KPMG Portugal teria violado o disposto no parágrafo 19 das NTRA e no parágrafo 4 da

ORA 510.

426) 0 Tribunal a quo entende que a KPMG Portugal deveria ter realizado

determinados procedimentos de auditoria e obtido informação que lhe permitisse concluir

sobre a adequada valorização, de acordo com as.Normas de Contabilidade Ajustadas, dos

créditos por si analisados, não tendo assim obtido, relativamente aos créditos detidos pelo

BES, em 31/12/2012 e em 31/12/2013, sobre o prova de auditoria, apropriada

e suficiente, documentada nos seus papéis de trabalho, de suporte à asserção "valorização" do

at ivo.
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427) Porém, o entendimento da KPMG Portugal sobre a adequação da imparidade

registada pelo BES alicerçou-se no facto de o crédito se encontrar performing e se tratar de

um Grupo de empresas alienado no decurso de 2010, pela Rio Forte: por um valor de cerca de

380 milhões de euros.

428) Q que significava que urna terceira entidade não relacionada atribuiu ao •
negócio do grupo, um valor superior à dívida em cerca de 380 milhões.

429) A KPMG Portugal, em conformidade corn a informação que lhe foi

transmitida —em especial, pelo Relatório e Contas da Rio Forte —, apenas podia constatar que

urna terceira entidade não relacionada com o Grupo Espírito Santo, esteve disposto a pagar

pelo o valor de 380 milhões de euros.

430) Assim, na perceção da KPMG Portugal, o valor de 380 milhões de euros era

o justo valor de transação, não tendo qualquer informação que levasse a crer que o valor do

mercado era distinto. •

431) Note-se que as contas da Rio Forte foram auditadas pela EY que emitiu. uma

'opinião sem reservas e sem ênfases em 2011 e 2012.

432) Assim, atendendo a que (i) a yenda foi realizada perante uma terceira

entidade, não relacionada, que concordou pagar um valor significativo pelo

(380 milhões de euros), ficando responsável pela gestão da sociedade corn a sua dívida; e (ii)

não havendo histórico de incumprimentos ou atrasos no pagamento de capital e dos respetivos

juros, não haveria, pis, qualquer evidência objetiva que indicava que a recuperação do

crédito detido pelo BES sobre o estivesse em causa.

433) Ademais, a avaliação do BdP e da PwC, que realizaram urna análise

específica e focada apenas nas rubricas do crédito, ou seja, com maior detalhe sobre a análise

efetuada pela KPMG Portugal, chegarãm a conclusões idênticas às obtidas pela KPMG

Portugal sobre o crédito
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434) 0 parágrafo 58, da IAS 39 prevê que as imparidades devem ser determinadas

com base no método de perdas incorridas, o qual requer que seja reconhecida uma perda por

imparidade sempre que exista evidência objetiva da sua ocorrência, não -permitindo que as

iniparidades sejam determinadas com base no princípio de perdas esperadas ou perdas futuras.

435) A IAS 39 segue o modelo de perdas incorridas, e o facto de não haver

colateral para a cobertura do crédito não é evidência, por si só, de imparidade. .

436) Por outro lado, o facto de o justo valor da participação da se revelar

positiva, confirmaria que os ativos eram manifestamente suficientes para liquidar os

respetivos passivos, pelo que não indiciaria dificuldades financeiras significativas por parte da

437) Neste caso, e considerando toda a informação existente que demonstra a

ausência de evidências objetivas de imparidade, nada pode levar a considerar que o crédito do

estivesse em imparidade.

438) Tudo visto e ponderado: Tribunal a quo incorre em erro de Direito, por

indevida interpretação e aplicação das normas supra indicadas, quando condena a KPMG

Portugal por não ter efetuado procedimentos e não ter obtido informação que lhe permitisse

concluir sobre a recuperabilidade do valor dos referidos créditos e, consequentemente, que o •

valor de imparidade (e respetivo provisionamento) registado pelo BES era adequado (cf. facto

julgado provado 502 do Título Ill, Capítulo I, Secção I).

439) Efetivamente, a KPMG Portugal obteve e analisou informação sobre os

créditos concedidos pelo BES a entidades do 11~ como bem, demonstra a
documentação Constante da pasta de auditoria de 2012, informação essa que não permitia

haver discordâncié da avaliação efetuada pelo BES relativamente a esta matéria à luz das

disposições da IAS 39 em vigor à data.

440) Deverão, assim, V. Exas, julgar verificado o erro de direito do Tribunal a

quo na interpretação da configuração e extensão dos deveres que vinculavam a KPMG
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Portugal, no que diz respeito à recolha de prova de auditoria apropriada e suficiente, a

propósito do saldo do BES sobre o BESA e sobre os créditos à (demonstrações

financeiras individuais do BES de 2012 e 2013),

441) Revogando a condenação da KPMG Portugal pelas infrações que se

consubstanciam na suposta violação de .tal dever, com as devidas consequências legais.

ERRO DE DIREITO NA DECISÃO SOBRE A ATIPICIDADE

CONTRAORDENACIONAL DE PARTE DAS INFRAÇÕES IMPUTADAS À KPMG

PORTUGAL

442) A KPMG Portugal vem condenada pela prática de diversas contraordenações

menos graves, construídas com base na conjugação do artigo 3.°, n.° I, do Regulamento

CMVM n.° 6/2000, com o artigo 400.°, alínea a), do CdVM.

443) Tal conjugação normativa não é legal, nem consti tucionalmente admissive!,

violando o princípio da legalidade, na sua dimensão determinabilidade, bem como na sua

dimensão de retroatividade in mellius.

444) Não pode ser acolhido o entendimento do Tribunal a quo nos termos do qual

a norma sancionatória em causa é materialmente determinável, na medida em que o artigo

338.°, n.° 3, do CdVM, é claro na sua remissão para os regulamentos da CMVM, entre os

quais o Regulamento da CMVM n.° 6/2000, que por sua vez remete em concreto para as

normas técnicas de revisão de auditoria aprovadas ou reconhecidas pela OROC.

445) Ainda que nas contraordenações previstas no CdVM vigore uma técnica

específica de tipificação das infrações — designada por remissão material dinâmica

admitindo-se que os tipos contraordenacionais possam resultar de remissões dinâmicas entre

normas primárias e normas sancionatórias, tal não significa que a remissão dinâmica realizada

no âmbito deste processo pela CMVM seja admissível, porquanto para que remissão material

dinâmica possa operar é necessário que o " tipo" , ou seja, a norma sancionatória que prevê a

contraordenação remeta para um verdadeiro "pré -tipo" , ou seja, que remeta para uma norma
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que consagre um dever (proibição ou imposição) suficientemente claro, minimamente preciso,

razoavelmente objetivável e satisfatoriamente orientador dos respetivos destinatários.

446) No caso, a suposta norma de conduta — o artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento

CMVM n.° 6/2000 —, corresponde à mera proclamação genérica, difusa e etérea dos deveres

do auditor no exercício da sua atividade não sendo possível encontrar, sequer remotamente,

qualquer comportamento proibido minimamente objetivável e delimitável, nem qualquer

conduta imposta suficientemente concretizável e orientadora, sendo evidente que a remissão

de uma disposição legal (artigo 400.° CdVM) que se limita a falar de outros deveres, para uma

disposição regulamentar (artigo 3.° Regulamento CMVM 6/2000), redunda, a final, "em

remissões completamente genéricas", impercetível para os seus destinatários.

447) As contraordenações menos graves que foram imputadas pela CMVM à

KPMG Portugal, agora em causa violam o princípio da legalidade, na sua vertente de

determinabilidade, violando, portanto, o artigo 2.° do RGCO.

448) 0 que acima se expôs não é prejudicado pelo facto de a KPMG Portugal ser

uma entidade que exerce a sua atividade em matéria de auditoria, estando sujeita à supervisão

do regulador.

449) A norma que resulta da conjugação do artigo 400.°, alínea a), do CdVM, com

o artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento CMVM 6/2000, é inconstitucional, por violação do

priricípio da legalidade, previsto no artigo .29.°, n.° 1 e 3 da CRP, bem como do princípio do.

Estado de Direito: Democrático, previsto no artigo 2.° da CRP — inconstitucionalidade que se

deixa invocada para todos os efeitos legais.

450) Ainda que assim não se entenda — o que não se admite a verdade é que a

suposta contraordenação que resulta da conjugação do artigo 400.°, alínea a), do CdVM, com

o artigo 3.°, n.° I, do Regulamento CMVM n.° 6/2000, foi eliminada da lista das infrações

previstas no ordenamento jurídico português, pelo que, de acordo com o artigo 2.°, n.° 2, do

RGCO, ern qualquer cáso, a KPMG Portugal nunca poderia ser acusada, e muito menos

condenada, por tal alegada contraordenação.
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450. 0 Tribunal a quo entehdeu'que não assistia razão à KPMG Portugal,

argumentando que a aprovação do RJSA não teve por efeito a desinfracionalização da

violação de normas de auditoria.

452) Contudo, incorreu em erro de direito, desde logo porque, no âmbito da

transposição da Diretiva n.° 2006/43/CE, quer o Regulamento CMVM n.° 1/2014 (que

sucedeu ao Regulamento CMVM 6/2000), quer as próprias disposições do CdVM que

constituíam o objeto de regulamentação desses mesmos Regulamentos CMVM 1/2014 e

6/2000 (v.g., os artigos 9.° e 9.°.-A do CdVM) foram objeto de revogação pela Lei n.?

148/2015, de 9 de Setembro.

453) Ainda que assim não fosse, a interpretação do Tribunal a quo também não é

admissível na medida em que.o objetivo do legislador com o RJSA foi unificãr o regime

aplicável em matéria de auditoria, deixando à CMVM a competência para a respetiva

supervisão.

454) Manter a punição da KPMG Portugal quer pela violação do artigo 22.°. n.° 1,

alínea b), dOs Estatutos do CNSA, quer pela violação do artigo 3.°, n.° I, do Regulamento da

CMVM n.° 6/2000 (ambos revogados pelo RJSA), é, na prática, e ao arrepio daquela que foi a

vontade do legislador, manter uma duPlicação de infrações.

455) Não se poderá considerar que o•RJSA é sucessor de ambos os regimes — isto
é, tanto daquele previsto no artigo 3.°, n.° I. do Regulamento da CMVM n.° 6/2000, como do

previsto no artigo 22.°, n.° I. alínea b), dos Estatutos do CNSA —, mantendo a punição
decorrente da violação das normas de dever em causa em ambos os casos, pois não só essa

não foi, inequivocamente, a intenção do legislador, como leva a que se mantenham as

situações de concurso que o legislador quis diminuir.

456) Ainda que assim não fosse — o que não se adMite --, o RJSA é quando muito
sucessor dos Estatutos do CNSA, e não do Regulamento da CMVM n.° 1/2014 (e, por essa

via, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000).
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457) De facto, o RJSA surge, a par com outro diploma, da transposição da

Diretiva 2014/56/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, que veio

alterar a Diretiva 2006/43/CE, cuja transposição foi precisamente operada, entre outros, pelo

Decreto -Lei que eri.ou o CNSA e aprovou os respetivos Estatutos.

458) Acresce que o objetivo central com a aprovação do RJSA foi dar

continuidade ao regime què vigorava ao abrigo dos Estatutos do CNSA, atribuindo as

competências aí previstas à CMVM, o que explica que a norma revogatória, prevista no artigo

12.° da Lei n.° 148/2015, de 9 de agosto, refira, logo na sua alínea a), que se revogam os

Estatutos do CNSA.

459) Por tudo quanto se expôs, atendendo àquela que foi. a intenção clara do

legislador ao consagrar um regime unitário e às razões que motivaram a criação do RJSA, é •
forçoso concluir que as normas previstas no artigo 45.° do RJSA são, quanto muito,

sucedâneas daquela prevista no artigo 21°, n.° I, alínea b), dos Estatutos do CNSA.

460) A eliminação do elenco do tipo Contraordenacional que supostamente

resultava da interpretação conjugada do artigo 3.°, n.° I, do Regulamento CMVM n:° 6/2000,

com o artigo 400.°, alínea a), do CdVM, do elenco das infrações previstas no ordenamento

jurídico português, produz efeitos relativamente aos concretos factos imputados à KPMG

.Portugal na sentença recorrida, por via da imposição d.e aplicação retroativa da lei

sancionatória mais favorável, conforme estatuído no artigo 3.°, do RGCO, bern como no.

artigo 29.°, n.° 4, da CRP.

461) Os factos imputados à KPMG Portugal, por via.dessa aplicação retroativa,

deixam de poder preencher a contra -ordenação entretanto eliminada do elenco de infrações do -

nosso ordenamento jurídico, devendo, em conformidade, o presente processo ser arquivado

quanto às alegadas contraordenações menos graves.

462) Por ludo quanta se expôs, deverá a Sentença Recorrida ser revogada e

substituída
•
por outra que determine o arquivamento dos autos quanto às alegadas.

contraordenações menos graves imputadas à KPMG Portugal.
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ERRO DE DIREITO NA DECISÃO SOBRE A ALEGADA PRESTAÇÃO

DE INFORMAÇÕES FALSAS AO CNSA

463) A KPMG Portugal vem condenada pela prática de duas infrações que

consistem na alegada prestação de informações falsas ao CNSA, no contexto da inspeção que

foi realizada por esta entidade e que esteve na origem do presente processo.

464) Uma dessas infrações tem por base os factos dados por provados nos pontos

817 a 821 da sentença recorrida.

465) A KPMG Portugal não aceita e não se conforma com os supostos factos

dados por provados nos pontos 820 e 821 da sentença recorrida.

466) Tais factos estão, aliás, ern contradição com a já referida sentença que foi

proferida no âmbito do processo n.° 80/19.5YUSTR que correu termos neste Tribunal, já

transitada em julgado.

467) Contudo, estando o presente recurso limitado a questões de Direito, está

legalmente vedada à Recorrente a possibilidade de contestar tais factos na presente sede.

468) Ainda assim, entende a Recorrente que os factos dados por provados nos

pantos 817 a 821 da sentença recorrida não permitem sustentar a conclusão de que a KPMG

Portugal prestou informações falsas ao CNSA.

469) Os pedidos de esclarecimentos em causa foram feitos no contexto da

inspeção do CNSA que esteve na base do presente processo, sendo que, nesse âmbito, foram

dirigidos à KPMG Portugal largas dezenas de pedidos de esclarecimentos, conforme resulta

dos elementos juntos a estes autos.

470) No que se refere ao primeiro pedido de informações em causa, imports notar

que o mesmo estava essencialmente centrado no facto de a Dra. Inês Filipe ter informado o

CNSA de que, no âmbito do seu trabalho de auditoria às contas do BESA referentes ao

exercício de 2013, se havia deparado com situações de contratos que não estavam assinados
111



Processo: 290/20.2YÚSTRI1
Referência: 17739995

Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

• Recurso Penal . •

pelos clientes; tendo o CNSA solicitado à KPMG Portugal alguns esclarecimentos adicionais

sobre 'este tema. •

471) A KPMG Portugal respondeu ao CNSA, por um lado, com base nos

esclarecimentos que, nesse momento, solicitou à Dra. Inês Filipe, bem como nos reportes que

foram sendo feitos pela KPMG Angola à KPMG Portugal nos anos de 2012 e 2013 no

contexto da auditoria às contas consolidadas do BES (cf. ponto 818 da sentença recorrida):

. ) Conforme foi referido pela Dra. Inês Filipe numa das reuniões havidas, os

processos de crédito existiam, mas na documentação a que a KPMG Angola leve acesso não

constavam alguns elementos, incluindo o -contrato éom a assinatura de cliente - situações

não envolveram mais de 5/ clientes e foi no âmbito do trabalho desenvolvido sobre a

carteira de crédito de 2013 que essa situação em particular :foi detectada, tendo sido essa

situação de deficiência administrativa objecto de reporte, como comprova a sua menção nos

• •referidos relatórios.

• Tal como referido pela KPMG Angola, nos anos anteriores (2011 e 2012), não

!eve evidência, e como tal.não reportou, que os do:ssiês analisados, no âmbito da amostra,

tivessem ausência de assinatura dos contratos por parte dos clientes.

No que respeita a outras deficiências detectadas, a KPMG Angola desde 2011

que reportou existirem outras lacunas ao nível dos processos adminiitrativos de crédito e que

se relacionavam corn divergências entre algUns dados que constavam nos dossiês de crédito,

relacionado com a existência de garantias não *registadas em sistema e respectivas

valorizações."

472) Não se vislumbra onde possa estar a falsidade desta informação que foi

prestada ao CNSA, no contexto, repete-se, de uma ação de inspeção muito intensa, que

envolveu dezenas de reuniões e de contactos por escrito.
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473) A informação prestada pela KPMG Portugal ern resposta à solicitação do

CNSA era aquela que respondia diretamente às questões colocadas, as quais estavam

centradas na informação que havia sido transmitida pela Dra. Inês Filipe sobre a deteção de

situações de contratos que não estavam assinados por clientes — informação essa que foi
prestada pela KPMG Portugal ao CNSA.

474) Assim, emende a Recorrente que dos factos dados por provados não resulta a

falsidade da informação prestada pela KPMG Portugal em função das concretas questões que

. foram feitas pelo CNSA,

475) Pelo que a sentença recorrida incorreu em erro de Direito, na interpretação e

aplicação, inter alia, do artigo 22.°, n.° I, alínea e), dos Estatutos do CNSA,

476) Razão pela qual a .KPMG Portugal deverá ser absolvida da infração pela

suposta prestação de informações falsas que tem por base os factos dados por provados nos

pontos 817 a 821 da sentença recorrida.

477) A segunda infração pela qual a Recorrente vem condenada pela alegada

prestação de informações falsas ao CNSA tem por base os factos dados por provados nos

pontos 822 a 825 da sentença recorrida.

478) No fundo, o que está em causa é a resposta que a KPMG Portugal deu ao

CNSA no sentido de que não teve 'acesso às atas da Assembleia -Geral do BESA de Outubro

de 2013. •

479) Tal questão — i.e., o conhecimento que a KPMG Portugal teve ou não das
referidas atas — é uma questão normativa, e não uma questão de facto, uma vez que a KPMG

Portugal é uma pessoa coletiva, pelo que o seu conhecimento tem necessariamente de advir de

um vínculo jurídico, e não apenas de um acontecimento empírico.

480) As pessoas coletivas, pela sua natureza imaterial, carecem de capacidades

cognitivas, pelo que o seu conhecimento de um determinado facto terá de ser algo
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qualitativamente distinto do conhecimento de uma pessoa natural, dotada de sentidos e capaz

de atividade neurológica.

481) Ou seja, o conhecimento de uma pessoa coletiva sobre urn determinado facto

é uma questão normativa,

482) Pelo que tal questão pode ser sindicada no âmbito do presente recurso, tendo

obviamente por base os factos (factos reais, não os factos normativos) que foram dados por

•provados na sentença recorrida. •

. 483) Corolário do carácter normativo do juízo de imputação de conhecimento a

pessoas coletivas é que tal juízo será necessariamente contingente do efeito concreto que se

pretende gerar através dessa imputação.

484) Ou seja, uma pessoa coletiva terá conhecimento de um facto, não apenas

porque um titular de um dos seus órgãos tem conhecimento desse facto, mas porque existe

uma base normativa para atribuir esse conhecimento à pessoa coletiva.

485) No caso sub judice, a base normativa que pode permitir imputar o

conhecimento de um determinado facto à ora Recorrente para efeitos da sua responsabilidade

contraordenacional reside no artigo 401.0, n.° 2, do CdVM, .aplicável por via do que então

.dispunha o artigo 24.°, n.° I, dos Estatutos do CNSA, nos termos do qual:

• "As pessoas coletivas e as entidades que [lies são equiparadas no número anterior
são responsáveis pelas contraordenações previstas neste Código quando os factos' tiverem sido

praticados, no exercício das respetivas funções ou em seu nome ou por sua conta, pelos

titulares dos seus órgãos sociais, mandatários, representantes ou trabalhadores." (destaque

nosso)

486) Ou seja, o conhecimento de uma pessoa coletiva, para efeitos do apuramento

da sua responsabilidade contraordenacional, não advém do conhecimento empírico que um
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qualquer dos seus titulares de órgãos sociais, mandatários, representantes ou trabalhadores

adquiram,

487) Antes se exigindo que tal conhecimento seja adquirido por uma daquelas

pessoas no exercício das respetivas funçôes.

488) Deu-se por provado, na sentença recorrida, que as atas foram entregues a

Sikander Sattar, e que este, por sua vez, e como lhe competia, remeteu as referidas alas à Ora.

Inês Filipe, para que a KPMG Angola pudesse realizar os seus trabalhos de auditoria tomando

em consideração tais elementos,

489) Tendo transmitido "à equipa de auditoria do BES consolidado que, corn

reporte à carteira de crédito do BESA, tinham sido identificados créditos cuja
recuperabilidade podia estar em causa, mas que'tais créditos estavam cobertos pela garantia

soberana emitida pelo Estado Angolano" (cf. factos provados constante dos pontos 850 e 851

da sentença recorrida).

490) Mais se refere, na sentença recorrida, através da citação do depoimento da

testemunha Rui Guerra, que as alas foram entregues a Sikander Sattar na sua qualidade de

Presidente da KPMG Angola,

491) Sendo certo que ern lado nenhum da sentença recorrida se refere que as atas

foram entregues a Sikander Sattar na sua qualidade de Presidente da KPMG Portugal,

492) De onde resulta que a imputação do conhecimento das referidas atas à

KPMG Portugal, com base nos factos dados por provados e na fundamentação da decisão

sobre a matéria de facto que consta na sentença recorrida, configura um erro de Direito,

493) Na medida em que o que resulta de tais factos e de tal fundamentação é que

as atas foram entregues a Sikander Sattar na qualidade de representante da KPMG Angola, e

que seguidamente tais atas foram entregues à socia da KPMG Angola, Inês Fi lipe,
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494) Pelo que se impõe concluir que a resposta dada pela.KPMG Portugal à

questão do CNSA, no sentido de que não tinha tido acesso às referida atas, é verdadeira (e no

falsa),

495) Devendo a KPMG Portugal ser absolvida da infração pela qual vem

condenada com base nos factos dados por provados nos pontos 822 a 825, 850 e 851 da

sentença recorrida.

***

O Ministério Público respondeu ao recurso apresentado a seguinte síntese

recursiva:

A - Nas conclusões 1 a 19 refere-se a Recorrente à alteração da qualificação

jurídica operada na sentença, não aceitando a condenação por infrações permanentes, isto para

obter prescrição, pelo menos parcial do respetivo procedimento contraordenacional,

procurando que entre as violações de dever de ROC e as de auditor externo exista concurso

aparente de normas, mas, não lhe assistindo qualquer razão:

O douto Tribunal, identificando nos factos provados urn padrão de repetição na

violação de grupos de normas de auditoria, no quadro das funções de ROC e de auditor

externo exercidas pela Recorrente, anteviu linhas de ilicitude em permanência, a sustentar

resoluções únicas para as contraordenações, e porque tat forma de infração (permanente)

melhor correspondesse ao sentido de ilicitude das condutas, agrupou as violações de dever por

grupo de normas de auditoria, que mantêm o mesmo nomen júris, e,, degradou, em beneficio

da Recorrente, a coima única imposta na decisão impugnada da CMVM, afastando o já

alegado concurso aparente de normas entre as funções de ROC e de auditor externo, por

entender que havia autonomia de papeis sociais e de deveres legais a demandarem o concurso

efetivo de contraordenações, aliás só assim se respondendo ao concreto conteúdo de ilicitude

das condutas e às finalidades das normas de dever, e assim fixando a prática dos factos entre

2011 e abri 1 de 2014, pelo que não ocorre, nem ocorreu prescrição do respetivo procedimento,

devendo decair a matéria destas conclusões.
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13 - Nas conclusões 20 a 38 sob a alegação de erro de direi to vol ta a recorrente a

referir-se às infrações permanentes e à prescrição quanto aos factos de 2012.

Trata-se de mera repetição do alegado nas conclusões anteriores 1 a 19, nada de

novo trazendo e propondo mesmo uma errada interpretação do terna.

Corn efeito, a infração permanente, unificada por uma única resolução trata-se de

uma forma do crime, ou da contraordenação, com efeitos na reação criminal ou sancionatória

- para afirmar a existência de uma unidade resolutiva é necessária uma conexão temporal que

ern regra e de harmonia com os dados da experiência psicológica, leva a aceitar que o agente

executou toda a sua actividade sem ter de renovar o respectivo processo de motivação,

Eduardo Correia, op.cit.

Depois, persiste a Recorrente em alegar prescrição quanto a factos de 2012, o que

é irrelevante, uma vez que o douto TCRS interpretou os factos como contraordenações

permanentes em execução até 2014.

Assim, tais conclusões deverão ser desconsideradas por serem mera repetição das

anteriores e não atenderem ao decidido na sentença de que recorre.

C - Nas conclusões 39 a 63 sob a alegação de erro de direi to na sentença sobre o

concurso aparente de normas entre as violações de dever do ROC e do auditor externo, volta a

recorrente a repetir argumentos das conclusões 1 a 19, agora de forma mais desenvolvida, sem

que aí se reveja qualquer síntese da motivação.

Como se disse supra, a autonomização das violações dos deveres foi feita em

função da diferenciação dos papeis sociais assumidos pela KPMG:

Tal  como o douto TCRS melhor expl icou a f ls. 679 e 680 da sentença - ao revisor

oficial de contas, enquanto órgão social regulado no Código das Sociedades Comerciais,

acresce o auditor externo, regulado no CdVM, podendo todas as funções serem exercidas pela

mesma pessoa e poderem ser apresentados no mesmo documento a certificação legal de
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contas e o relatório do auditor externo mas, atenta a diferenciação. de papeis, e, de deveres o

âmago mantém-se: a fonte das funções desempenhadas e dos deveres a que as mesmas estão

associadas é diverso, o mesmo sucedendo com as consequências e sanções decorrentes do

incumprimento de tais deveres. .

Assim, a matéria destas conclusões deverá ser julgada improcedente, mantendo-se

o concurso efetivo. •

D - Nas conclusões 64 a 73. volta a Recorrente a referir-se ao concurso aparente

entre violações de dever do ROC e do auditor externo, agora somente quanto aos deveres de

•documentação.

Uma vez que repete parcialmente os argumentos das conclusões anteriores, nada

mais se afigura acrescentar, a não ser que pelas razões já expostas - diferenciação de papeis

sociais, diferenciação de deveres e das finalidades das normas - a matéria destas.conclusões
e'

deverá ser julgada improcedente.

A Recorrente nada concretiza, limitando-se a genéricas e dramáticas afirmações.

Lendo-se a Motivação de Facto da sentença a fls. 498 e segs. da mesma, verifica-

se que a prova dos factos, é essencialmente documental, encontrando-se tais docurnentos aí

enumerados:,

Depois na Apreciação Crítica da Prova a fis, 598 e segs. encontra-se ampla e

• detalhada análise critica de toda a prova produzida relativamente a todos os factos já narrados
na decisão administrativa, tendo o douto TCRS obtido o convencimento da stm demonstração,

com os mesmos fundamentos ali explanados. •

Deste modo, não se identificando ausência de fundamentação que possa atribuir •
nulidade do artigo 379.° do CPP à douta sentença, sendo que sempre haverá a ponderar as

menores exigências da sentença contraordenacional por via do artigo 64.°/4 do RGCO, a
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matéria destas conclusões apresenta-se manifestamente improcedente e como tal  deverá ser

julgada.

G - Nas conclusões 106 a 137. invoca a recorrente erro de direito da sentença

quanto ao decidido sobre o NE BIS 1DEM, isto por causa da absolvição que obteve no âmbito

do processo 80/19.5YUSTR.

Se a matéria relativa às reservas às contas tem valia naturalística ou meramente

normativa, para efeitos do NE BIS IN IDEM será indiferente.

Como acima se disse,

No processo 80/19.5YUSTR está em causa, no que ora interessa, o dever legal  de

o ROC, com a maior brevidade possível, ter de comunicar ao BdP, factos, de que tenha

conhecimento no âmbito das suas funções, relativamente a uma entidade, os quais tenham

aptidão de gerar recusa de certi ficação de contas. ou, de gerar a em issão de reservas,

independentemente do facto de vir a recusar a certificação, ou, de vir a emitir reservas às

contas, o que pode nunca ocorrer - o artigo 121.° do RG1CSF consagra um dever de

com unicação ao Regulador, tendo por isso finalidades prudenciais, visando perm itir a

intervenção em tempo útil do BdP, antes de se concretizar qualquer risco, e cuja violação é

contraordenação prevista no mesmo diploma, enquanto mera violação de dever de

comunicação no artigo 210.° do diploma, e, se com especial intenção de ocultação p.p. no

artigo 21 Ido mesmo RG1CSF.

E foi desta contraordenação, que se situa na tutela da relação de sujeição entre

Supervisor e Supervisionado no âmbito do RGICSF, que a Recorrente, a par dos seus partners

foi absolvida por sentença transitada em julgado, tendo-se ai reconhecido que não lhe cabia o

dever de comunicação nos moldes em que o BdP lhe imputara a violação (se o TCRS -13 se

referiu a ti tulo instrumental às reservas às contas tal não consta dos l imites do caso julgado,

não sendo essencial para a decisão, nem fazendo parte do facto contraordenacional).
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• Nestes concretos autos, por seu turno, o que está em causa é a efetiva violação do
dever legal de formular reservas .às contas individuais e consolidadas na certificação e no

relatório do auditor, por comprovada limitação de âmbito ou desacordo, o que consubstancia

contraordenação prevista no CdVM e também nos estatutos do CNSA, corn referência a

normas de auditoria, tendo em vista a tutela do Mercado financeiro, em que as funções de

ROC e auditor externo se apresentam como uma linha de defesa.

Assim, não só os deveres legais em análise não coincidem nos momentos

temporais dos trabalhos do ROC, em que 'a lei os coloca, como não convergem na sua

•estrutura legal, nem visam as mesmas finalidades legais. -

E, mesmo que se pudesse atender ao facto naturalístico, nos dois processos

inexiste identidade: não comunicar um facto, com determinadas características, ao BdP, na

sua vertente puramente ôntica, não é o mesmo que não apor reservas numa certificação legal

de contas ou num relatório de auditor certificado, devendo apô-las: as condutas omitidas não

são materialmente coincidentes, muito menos o serão do ponto de vista fáctico-normativo..

Não existe assim identidade de factos, nem de normas, nem repetição de causas ou

julgamento, apenas sendo comum .a visada KPMG.

O douto Tribunal conheceu e decidiu a questão a título de questão prévia, a fls.

115 a 125, concluindo no sentido de que mesmo a adotar-se um critério naturalístico, o factum .

delicti não é idêntico em ambos os processos, donde não se verificar postergação de qualquer

norma ou princípio constitucional

Por conseguinte, a presente condenação não encerra qualquer violação ao cit. '

artigo 29.°/5 da CRP, nem a sentença enferma de erro de direito.

H - Nas conclusões 138 a 142. invoca a recorrente omissão de pronúncia porque

no seu entender o TCRS não apreciou o NE BIS IN IDEM à luz da CEDH e da CDFUE.

A recorrente, s.mo, elabora num equívoco.
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Não considerar a aplicação de determinadas normas, só porque a visada as invoca,

não é omitir pronúncia, a conferir nulidade à sentença.

Como atrás se referiu, esclarece Oliveira Mendes, anotação 3 ao artigo 379.° do

CPP, conjugando a norma em causa e o disposto nos artigos 4.° do CPP e 608.°/2 do CPC,

sobre o conceito de omissão de pronúncia. A falta de pronúncia que determina a nulidade da'

sentença incide, pois, sobre questões e não sobre os motivos ou argumentos invocados pelos

sujeitos processuais, ou seja, a omissão resulta da falta de pronúncia sobre as questões que

cabe ao tribunal conhecer e não da falta de pronúncia sobre os motivos ou as razões que os

sujeitos processuais alegam em sustentação das questões que submetem à apreciação do

tribunal, entendendo-se por questão o dissídio ou problema concreto a decidir e não os

simples argumentos, razões, opiniões ou doutrinas expendidos pela parte em defesa da sua

pretensão.

Deste modo, a ponderação do TCRS sobre o NE BIS IN IDEM ao abrigo da CRP

e não ao abrigo da CEDH e da CDFU, é uma questão de direito, e a proposta da recorrènte

consiste num argumento, ou, opinião e não um dissídio ou problema concreto a decidir pelo

Tribunal; pelo que deverá imprgceder a invocada nulidade por omissão de pronúncia.

I - Nas conclusões 143 a 147 invoca a recorrente erro de julgamento em matéria

de direito quanto ao P7-4 da CEDI -1, para extrair que em ambos os processos - estes concretos

autos e o processo 80/ 19.5YUSTR estão ern causa os mesmos factos, devendo ser absolvida

•dos factos relativos às reservas às contas.

Como se vê, a .questão suscitada é a mesma das conclusões anteriores, agora, por

referência ao P7-4 à CEDH, pelo que se reproduz o enunciado da nossa conclusão G no

sentido de que não existe entre os processos identidade de factos históricos, naturalísticos, não

havendo qualquer necessidade de ponderação da questão à luz do P7-4 à CEDH, por ter sido

avaliada à luz da CRP em idêntico sentido normativo (proibição do duplo sancionamento).

J - Nas conclusões 149 a 170 invoca a recorrente erro de julgamento em matéria

de direito quanto ao artigo 50.° da CDFUE, para retirar que deve ser efetuado um pedido de
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reenvio prejudicial ao TJUE para se clarificar se o artigo 50° da CDFUE deve ser interpretado

no sentido de que se opõe a uma regulamentação nacional que preveja a dupla punição

administrativa no contexto do sistema de sanções referentes a normas de auditoria em

processos diferentes quando as sanções tenham natureza materialmente penal contra pessoa

relativamente à qual já foi proferida uma decisão definitiva de absolvição -conclusão 160.

Acontece que o pedido de reenvio se apresenta como inútil e sem base legal,

inexistindo dúvidas interpretativas que o suportem.

Na verdade, a CRP consagra no artigo 29.'15 o principio NE BIS IN IDEM,

proibindo o duplo julgamento e o duplo sancionamento pelo mesmo crime.

O legislador português inseriu no artigo 32.°/10 da CRP as garantias de defesa em

processo de contraordenação, pelo que consagra solução normativa compatível com o

conceito de sanção de natureza materialmente penal do direito da União.

E - Nas conclusões 74 a 95 e 96 a 99. pugna a Recorrente pela prescrição do

procedimento contraordenacional, desprezando que o TCRS considerou as infrações ern

execução permanente, assim em execução até abril de 2014. (o prazo mais curto de 7 A. 6 M,

sem considerar os prazos das suspensões temporárias e o prazo de 6 meses da notificação do

despacho de recebimento só seria alcançado ern outubro de 2021 ...) pelo que não ocorreu

prescrição do procedimento contraordenacional. Mais, não ocorrendo qualquer vício de

inconstitucionalidade na .cláusula de retroatividade da lei temporária, por tal, se mostrar ainda

a coberto do real estado de exceção e de crise social decorrentes da pandemia, que impediu de

facto o normal funcionamento das institúições e da própria sociedade, impondo restrições de

direitos fundamentais a todos õs cidadãos.

Veja-se a este propósito o decidido pelo TCRS a fls. 67 e segs. da decisão, em que

em abundante análise da jurisprudência da Relação e do TC e no seguimento desta, vem a

• perfilhar a posição de que ocorrerem nos autos todas as causas de suspensão das leis
temporárias, que julgou não inconstitucionais com respaldo na tese do Ac. do TC 500/2021.
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Refere-se no douto Acórdão cit. que a suspensão do decurso do prazo de

prescrição dos procedimentos sancionatórios .... Destinou-se apenas e tão só a responder no

âmbito de uma superveniente e não evitável, paralisação do sistema de administração da

justiça penal, imposta pela necessidade de controlara disseminação de viruspotencialmente

letal e a suspensão éforçada: não é impuiável a ninguém e não há razão para que beneficie'

quem quer que seja.

A matéria destas conclusões deverá, assim, serjulgada improcedente, até porque o

contrário sempre levaria a que a Recorrente beneficiasse, sem justificação, de um estado

social de rutura que afetou toda a Sociedade.

F - Nas conclusões 100 a I05. vem a Recorrente invocar nulidade da sentença por

'total ausência de fundamentação da motivação dos factos provados 374 a 378, 531 a 556 e

696 a 713. •

Desde logo, olhando-se para as conclusões em causa, não se percebe se .a

Recorrente entende que existe falta absoluta de motivação, se a acha deficiente, ou se

pretendia que fosse mais detalhada. E não se percebe, porque o direito das contraordenações

tem natureza sancionatória, entende-se que o artigo 29.°/5 da CRP tem aplicação analógica ao

mesmo, pelo que o ordenamento jurídico português acolhe o principio NE BIS IN IDEM no

processo de contraordenação.

A atual versão do CdVM no seu artigo 420.° sob a epígrafe concurso de

. infracções, no n.° 3 acolhe para o caso de pHuralidade de infrações de diferentes setores,

solução que previne o duplo sancionamento pelo mesmo facto.

Por isso, existe um quadro legai no ordenamento português que arreda qualquer

dúvida sobre a correta interpretação das normas de direito da União, uma vez que o regime

em vigor no ordenamento interno é idêntico.
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A questão que se colocará, será a de em concreto averiguar se os factos de um e

outro processo são os mesmos, e isso é matéria jurisdicional do TCRS, pelo que o pedido de

reenvio prejudicial deverá ser indeferido.

. Mas, estranha-se que de repente a recorrente inverta o seu discurso sobre o NE

BIS IN IDEM: afinal a sua dúvida não é saber se está em causa o mesmo facto histórico, mas,

sim o mesmo facto normativo, já que associa ao mesmo, na dita 'conclusão 160 a sua

valoração no contexto das normas de auditoria e do respetivo sancionamento. .

Ainda, no mesmo grupo de conclusões mistura a recorrente omissões de.

pronúncia - que o não são, tratando-se de opiniões suas ou argumentos de direito -,.nulidades

da sentença que .não se verificam, nem a recorrente as demonstra, inconstitucionalidades

infundadas, que não correspondem a nenhum concreto sentido normativo seguido na douta

sentença recorrida, invocando ainda violação de caso julgado quanto à matéria das reservas às

contas.

Relembra-se o que atrás se disse:

No processo 80/19.5YUSTR a recorrente foi absolvida por ter sido decidido que

não se lhe impunha o dever de comunicação imediato ao BdP quàndo nos seus trabalhos se

deparasse com factos susceptíveis de gerar reservas às contas, o que configura
contraordenação p.p. artigo 210.° ou 211.° do RGICSF. A norma de dever visa finalidades

prudenciais, .e opera pela mera omissão da comunicação, venham os factos a gerar

efetivamente reservas ou enfâses às contas do auditado, ou não as venham a gerar.

Nestes termos, o caso julgado forma-se em relação ao dispositivo absolutório -

err. artigos 581.° e 621.° do CPC: a ora Recorrente não violou o dever do artigo 121.° do

RGICSF, ou não se sabe se tinha de o cumprir, não sendo responsável pela contraordenação

ao artigo 210.° ou 211 .° do diploma, por essa via - mas, não atinge os factos instrumentais.

Por isso, como no caso dos autos, está em causa a efetiva violação do dever .de

formular reservas, o facto histórico é que não apôs reservas às contas, devendo apô-las
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segundo as normas de auditoria em vigor, a segunda decisão não ofende o caso julgado da

• primeira.

Revelam-se assim improcedentes estas conclusões.

K - Nas conclusões 171 a 211. invoca a recorrente erro de direito na decisão sobre

a nulidade do processo administrativo por violação do seu direito de defesa por não ter sido

prorrogado o prazo de interposição do recurso de impugnação judicial, convocando conceitos

privativos do direito processual penal como selja a especial complexidade do processo penal.

Como é bem de ver, o douto Tribunal decidiu a mencionada questão prévia a fls.

27 a 44 da sentença, no sentido que vem sendo proposto pela jurisprudência e pela doutrina,

considerando em súmula que,

O prazo para interposição do recurso de impugnação judicial tem natureza
(

administrativa, não se lhe aplicando, por isso, o regime do artigo 107.° do CPP por

incompatibilidade,

O prazo de 20 dias é um' prazo de natureza pública que o legislador ponderou

como adequado ao exercício do direito ao reCurso de impugnação judicial,

O prazo de 20 dias que foi assegurado à recorrente é adequado e proporcional ao

exercício do direito de defesa.

A interpretação normativa do. artigo 59.°/3 do RGCO feita na fase administrativa

não viola o disposto no artigo 32.°/10 da CRP.

• Embora a recorrente tenha começado por invocar erro de direito, vem na

conclusão 211a falar em nulidade, o que se afigura errado pois tendo o TCRS conhecido e

decidido a nulidade, em sede de recurso de sentença a recorrente não pode assaçar tal

nulidade à sentença, nem repetir a questão porque já decidida.

Assim, toda a matéria destas conclusões deve ser julgada improcedente.

125



Processo: 290/202YUSTRI1
Referência: 17739995

Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Recurso Penal

L  - Nas conclusões 212 a 251 vem a recorrente invocar erro de direito na

interpretação do dever de classificação de componentes não significativos.

Embora faça ampla exposição sobre a sua opinião acerca das normas de auditoria

aplicáveis, vindo a dizer que cumpriu o dever de documentação quanto aos componentes, o

dever de documentação dos riscos, o que acontece, é que estando em causa factos normativos;

a recorrente realmente o que faz é impugnar de facto a factualidade provada relativamente à

classificação dos componentes, e o que lhe está vedado pelo artigo 75.° do RGCO, havendo a

matéria destas conclusões ser desconsiderada.

M - Nas conclusões 252 'a 316. a recorrente vem invocar erro de direito na

interpretação do dever de documentação, discordando da aplicação prevalente da norma DRA

230, negando que não tinha de documentar nas suas pastas de trabalho o que o TCRS

entendeu que deveria ser documentado, ou seja, volta a impugnar de facto, ao negar a

factualidade de onde o TCRS concluiu pela falta de documentação das suas pastas de

trabalho.

No que toca à aplicação da DRA 230, não subsistem dúvidas sobre a sua

aplicação, sendo as ISA, à data, de aplicação supletiva.

Acresce que a recorrente limita-se a divergir da interpretação do TCRS, e vai

impugnado de facto, tal comb se encontra nas conclusões 285 e 286 ou na conclusão 257 onde

diz que não tinha de documentar os factos constantes de uma ata de assembleia geral de um

banco angolano (mas o banco angolano era.o BESA, filial do BES, que consolidava no Grupo

BES e a recorrente era a auditora e ROC do BES), ou quando nega que as suas pastas

•deveriam ser autosuficientes.

Porque as razões de direito apresentadas, que traduzem uma mera divergência

com as posições jurídicas assumidas pelo TcRs, se traduzem numa argumentação marginal,

repleta de juízos conclusivos - por exemplo a conclusão 298 - que escondem impugnação de

matéria de facto provada - por exemplo a conclusões 282, 285, 286, 292,293, 299, 300, 301,
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. 302, 303, 310, 312, - é como impugnação de matéria de, facto que deverão ser tratadas, assim

a serem desconsideradas por força do disposto no artigo 75.° do RGCO estas conclusões.

N - Nas conclusões 317 a 332. invoca a recorrente erro de direito na interpretação

do dever de documentação e nulidade da douta sentença quanto à documentação da asserção

existência e direitos e obrigações da carteira de imóveis do BESA,, sendo que logo na

conclusão 317 até à 331 impugna os factos provados da sentença que ali menciona, negando

os indicadores de imparidade, por exemplo - mas dizendo que a sentença enferma de

nulidade, a determinar a sua absolvição.

Contudo, para além de impugnar de facto, nada esclarece quanto à alegada

nulidade, pelo que, quanto à impugnação da matéria de facto as conclusões deverão ser

desconsideradas por via do já cit. artigo 75.° do RGCO e quanto à nulidade, .de-verão ser

•julgadas manifestamente improcedente por absoluta ininteligibilidade.

O - Nas conclusões 333 a 376. refere-se • a recorrente a um erro de direito na
interpretação das normas de auditoria quanto à prova adequada e suficiente quanto às contas

de grupos com componentes e às relativas ao dever de o auditor emitir opinião com reservas,

discordando, nas conclusões de o TCRS ter levado aos factos provados o caráter insuficiente e

inapropriado da prova de auditoria, quando no seu entender a questão é somente de direito.

Mostra-se evidente que todo o conteúdo das conclusões 339 a 349, onde explana esta ideia

con forma impugnação dos factos provados que ali menciona, pelo que ao propor-se obter a

alteração da factualidade provada, está a impugnar de facto, e porque esta linha, de

argumentação condiciona todas as demais conclusões, onde procura demonstrar que devia ser

matéria de direito e não de facto, toda a matéria das conclusões 333 a 376 é impugnação de

matéria de facto proibida, por conseguinte a dever ser desconsiderada por força do disposto no

artigo 75.° do RGCO.

P - Nas conclusões 377. a 381.' no âmbito da invocação de erro de direito na

interpretação da suficiência da prova de auditoria obtida no contexto das contas individuais do
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BES com referência a 2013, invoca a recorrente nulidade da sentença por absoluta falta de

fundamentação.

Tal alegação é meramente genérica, nada. esclarecendo a recorrente sobre o

alcance da sua afirmação, ou seja, se é por ausência de factos provados caracterizadores da

situação ou falta de motivação? A referência a fls. 611 a 632 da sentença remete-nos para a

motivação/análise crítica da prova, mas onde é notório que o Tribunal explanou a sua

convicção sobre as demonstrações financeiras individuais do BES, exercícios de 2012 e 2013,

obtenção de prova adequada e sufiCiente de suporte à valorização da imparidade do saldo a

receber, quanto aos factos provados 435-494 e 717- 819.

Assim a matéria destas conclusões não corresponde à verdade do processo, como

resulta do texto da douta sentença recorrida, não contendo a mesma qualqüer nulidade por

falta de fundamentação.

• Q - Nas conclusões 382 a 42.2. ainda no âmbito da invocação de erro de direito na

interpretação da suficiência da prova de auditoria obtida no contexto das contas individuais do

BES com referência a 2013, refere-se a recorrente às demonstrações financeiras individuais

do BES por referência a 31 de dezembro de 2012 em especial quanto ao tema da prova de

auditoria suficiente e apropriada sobre o saldo 'do BES sobre o BESA, insurgindo-se contra a

circunstância 'de o TCRS ter tratado o tema como facto, inserindo-o nos factos provados da

sentença, caraterizadores da concreta situação, entendendo a recorrente que devia ser matéria

•de direito.

Para tanto diz contestar a interpretação (de facto) que o Tribunal fez, sendo

notório que impugna de facto, por pretender a alteração de matéria de facto provada para

matéria da fundamentação de direito.

Assini, toda a demais argumentação expendida nestas conclusões se mostra

condicionada e delimitada por esta linha de impugnação de facto, como aliás se toma ainda

mais evidente nas conclusões 394, 408, 397, 398, 401, 402, 410 a 416, 420, pelo que toda a
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matéria destas conclusões conforma impugnação de matéria de facto proibida, a dever ser

desconsiderada por isso (artigo 75.° do RGCO).

R - Nas conclusões 423 a 441. a propósito das demonstrações financeiras do BES,

2012 e 2013, prove de auditoria suficiente e apropriada sobre créditos à vem a

recorrente impugnar os factos provados mencionados a fls. 925 e segs. e 934 da douta

sentença, pelo que toda a matéria destas conclusões, porque subordinada a esta impugnação

de facto, que a recorrente pretende contrariar, deve ser tratada como impugnação de facto

proibida, assim, devendo ser desconsiderada.

S - Nas conclusões 442 a 462, invoca a recorrente erro de direito sobre a

atipicidade contraordenacional de infrações por que foi condenada, por no seu entender os

tipos infracionais p.p. pelas disposições conjugadas dos artigos 3,°/1 do Regulamento 6/2000

da CMVM e artigo 400.°/a do CdVM violarem o principio da legalidade.

Para tanto, limita-se a contrariar genericamente a posição adotada pelo TCRS em

sede de fundamentação de direito a lb. 669 a 684 da sentença, e onde o Tribunal

caraterizando-as como normas infracionais em branco demonstra a sua conformidade

constitucional e legal por referência a arestos do Tribunal Constitucional e elementos

doutrinários.

Com efeito,

A questâo das normas incriminatórias em branco, encontra-se ultrapassada,

mesmo, em Direíto Penal, considerando-se a natureza técnica e dinamica dos conceitos que as

normas incriminatórias carecem de convocar - como esclarece a doutrina penal, desde que a

norma incriminatória remeta para uma norma complementar, ainda que de inferir grau na

hierarquia das fontes, mas, esta, válida, previsível, e, determinada, no se coloca qualquer

problema de legalidade ou tipicidade, porque através da remissão legal toma- se possível aos

destinatários pré -compreenderem o sentido do mandado ou da proibição. •
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Ora, olhando-se as normas em causa, quer do CdVM quer do Regulamento 6/2000

da CMVM, o teor literal dos respetivos enunciados e se pensarmos que não estamos no campo

das relações sociais, mas um, no campo de papeis sociais em que estão investidos

destinatários específicos, particulannente qualificados e forçosamente dotados de particulares

conhecimentos sobre os temas, que são condição desse status, não restam dúvidas que os

deveres aí impostos são suficientemente previsíveis, certos, e, determinados, havendo de se

concluir que .as normas incriminatóriasisancionatórias convocadas na decisão são,

suficientemente, certas, prévias, escritas, previsíveis, compreensíveis, permitindo aos seus

destinatários específicos pré -conformarem as suas condutas de acordo com os mandados

•legais.

Pelo exposto, a matéria destas conclusões deverá ser julgada improcedente.

T - Nas conclusões 463 a final (conclusão 495) refere-se a recorrente a um

alegado erro de direito da sentença sobre a prestação de informações falsas ao CNSA.

Contudo, avulta tratar-se de impugnação de matéria de facto, bastando para tanto

ler a conclusão 464, onde logo alude aos factos provados da sentença 817 a 821, que diz não

aceitar na conclusão 465 e dizendo que não contesta de facto, sempre vai a recorrente dizendo

que tais factos não permitem sustentar a infração, como fóram feitos os pedidos de

informação, como foram respondidos, negando a sua falsidade e assim, impugnando,

claramente, de facto, de forma proibida, diz tratar-se de erro de direito, mas, percebendo-se a

sua preensão de alterar os factos provados que preenchem o tipo infracional em factos não

provados.

Deste modo, toda a matéria destas conclusões deverá ser desconsiderada por se

tratar impugnação de facto proibida (sendo certo que como se afirma.na sentença, trata-se de

factos próprios da Recorrente ...).

motivação.

U - As conclusões de recurso são deficientes por não conformarem um resumo da
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A CMVM respondeu ao recurso formulando as seguintes conclusões:

1. Enquadramento

A) Vem o recurso a que ora se responde interposto da douta sentença proferida a

fis. _ dos presentes autos, pela qual o Tribunal a quo, confirmou parcialmente a Decisão

proferida pela CMVM, tendo condenado a Recorrente, em cúmulo jurídico, na coima única de

E 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil euros), pela violação (i) do dever de documentar,

adequadamente. nos seus papéis de trabalho, de forma a.suportar a sua opinião, o planeamento

da auditoria, os procedimentos de auditoria efetuados e a prova de auditoria obtida, bem como

factos importantes que fossem do seu conhecimento respeitantes ao trabalho efetuado; (ii) do

dever de obter prova de auditoria apropriada e suficiente para suportar a opinião de auditoria a

emitir na certificação legal das contas/relatórios de auditoria; OW do dever de emitir uma

opinião com reservas (por limitação de âmbito ou por desacordo) nos casos em que não lhe

seja possível obter prova de auditoria apropriada e suficiente sobre determinado tema material

ou quando obtenha prova de uma distorção material na informação financeira auditada; (iv)

do dever do auditor de manter um nível apropriado de ceticismo profissional; (v) do dever do

auditor' de elaborar e conservar documentação suficiente para o CNSA examinar o trabalho do

ROC; e pela prestação, por duas vezes, de infonnação falsa ao CNSA.

Da qualificação das infrações cometidas pela Arguida como infrações

permanentes

11.1. Do alegado erro de Direito na qualificação das infrações em causa como

infrações permanentes e da alegada prescrição do procedimento quanto às infrações relativas

ao exercício de 2012

B) Entendeu o douto Tribunal a quo que a violação repetida dos mesmos deveres

da atividade de auditoria por parte da Arguida, de forma dolosa e persistente no tempo,

deveria.conduziria à unificação normativa das infrações imputadas à Arguida, configurando
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as infrações por esta praticadas como infrações permanentes, tendo* por base a factualidade •
provada nos presentes autos, da qual resulta, de acordo com o Tribunal a quo, um sentido

unitário de ilicitude, corporizado na violação de normas de auditoria em execução permanente

desde as auditorias/certificações legais de contas referentes ao exercício de 2012 e até à

emissão do relatório de auditoria e certificação legal de. contas respeitante ao exercício de

2013 (em 9 de abril de 2014).

C) O Tribunal a quo fundamentou esta sua decisão no facto de (i) as violações das

normas de auditoria em causa nos autos reportarem-se a deveres da atividade de auditoria,

exercida pela Recorrente na dupla qualidade de ROC e auditor externo do grupo BES

(funções exercidas pela Arguida, pelo menos, desde 2004, sendo que as suas sucessivas

nomeações, pela assembleia -geral do BES, para ao assunção do cargo de órgão estatutário de

ROC, foram levadas a cabo considerando a' relação existente entre a Recorrente e a

administração do BES), atividade essa que se prolonga, numa linha temporal ininterrupta

entre 2011 e abril de 201.4, e (ii). as normas de auditoria violadas e, consequentemente, os

deveres da atividade de autoria postergados pela Arguida, no exercício da referida atividade,

são reiteradamente os mesmos, sempre por referência ao mesmo "objeto" da atividade de

auditoria: o BES e o BESA.

D) Ora, tal perspetiva, para além de juridicamente admissive] e bastamente

fundamentada na sentença recorrida, mostra-se, ademais, favorável à Arguida quer pela

diminuição do número de infrações que lhe são imputadas, quer pela significativa redução da

coima única aplicável (e aplicada), razão por que nenhuma censura merece a douta sentença

recorrida, quanto à qualificação como infrações praticadas pela Recorrente como infrações

permanentes.

E) Com efeito, a Recorrente exerceu, de forma ininterrupta, a dupla fun* de'

- ROC e Auditor do BES, tendo violado, pelo menos entre 2012 e 2014, os mesmos deveres

legais inerentes a cada uma das funções exercidas, previstos em normas de auditoria, sendo,

assim, evidente, como afirmou o Tribunal a quo, a linha temporalmente ininterrupta, que (...)

se inicia em 2011 e cessa em 9 de Abril de 2014, com a revisão legal das contas/auditoria.
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sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas relativas ao exercício de 2013 e

relatórios de auditoria emitidos sobre as referidas demonstrações financeiras.

F) A qualificação das contraordenações em causa como contraordenações

permanentes, traduzindo uma unificação das diferentes condutas, não é, de todo, estranha ao

direito constituído, quando se atenta na infração sucessiva prevista no artigo 402.°-A do

CdVM, que prevê, para que se verifique uma unidade da infração, a realização repetida do

mesmo tipo contraordenacional, resultando claro que a unidade pode resultar de uma ação (ou

omissão) ou de várias ações (ou omissões) que realizem o mesmo tipo de contraordenação.

G) Ao qualificar as contraordena0es em causa como contraordenações

permanentes, o Tribunal a quo não interpretou, nem aplicou, artigos 22.°, n.° 1, alínea b), dos

Estatutos do CNSA, 388.°, n.° 1, alínea c), e 400.°, n.° 1, alínea b), do CdVM, 3.°, n.° I, do

Regulamento da CMVM n.° 6/2000, 44.°, n.° 3, e 62f, n.° 4, do EOROC, por referência aos

§19 das NTRA e §4 da DRA 510, §19 das NTRA, §6 e §14 da DRA 910 e §14 da DRA 702,

no sentido pretendido pela Recorrente, pelo que improcede a suposta inconstitucionalidade

invocada pela Arguida.

11.2. Do alegado erro de Direito sobre o concurso aparente de normas

H) A douta Sentença recorrida interpretou e aplicou corretamente as normas

respeitantes ao concurso de contraordenações, inexistindo no caso em apreço qualquer

situação de .concurso aparente, ao invés do sustentado pela Recorrente.

1) Com efeito, sustentou o Tribunal a quo que a relação de concurso entre o artigo

22.°, n.° 1, alínea b), dos Estatutos do CNSA e o artigo 3.° do Regulamento da CMVM n.°

6(2000 (conjugado com o artigo 400.°. alínea a), do CdVM) "funda-se na circunstância de

aquelas normas infracionais tutelarem bens jurídicos [distintos), não se divisando relação de

especialidade, subsidiariedade ou consunção entre as normas infracionais cuja violação lhe foi

imputada, antes constituindo dois ilícitos autónomos" (cf. p. 696 da Sentença, destaque

nosso).

133



Processo: 290/20.2YUSTRI1
Referência: 17739995

Wirig
Tribunal da Relação de Lisboa

Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

• Recurso Penal

J) A circunstância de ambos os tipos de ilícito remeterem para as normas técniCas

de auditoria não permite, por si só, concluir pela existência de urn "mesmo comportamento",

um "mesmo facto típico" e uma "mesma proibição": pois que, ainda que ambos os tipos de

ilícito remetam para as normas técnicas de auditoria, as concretas normas técnicas de

auditoria aplicáveis numa e noutra realidade são distintas, não se descortinando uma remissão

para a mesma norma de comportamento.

K) Os tipos de ilícito em apreço não se limitam a tutelar a , qualidade da

informação financeira, conforme sustenta a Recorrente (cf. pontos 195 a 208 do Recurso) — a'

certificação legal de contas destina-se, igualmente, a proteger os interesses dos sócios e a

confiança que deve merecer a informação financeira de uma sociedade comercial; já o

relatório de auditoria destina-se a proteger, para além dos interesses dos sócios e da confiança

na informação financeira, o próprio regular funcionamento do mercado e os sujeitos que nele

atuem, maxime, investidores atuais ou potenciais (repare-se que a exigência do relatório de

auditoria resulta de estar em causa um emitente de valores mobiliários admitidos à negociação

em mercado regulamentado). Em ambas as situações, está-se perante bens jurídicos mistos ou

poliédricos que, num caso e noutro, têm um conteúdo distinto, ou seja, perante "conteúdos de

ilicitude- distintos.

L) A violação de normas de'auditoria na elaboração de relatório de auditoria não

exprime todo o desvalor da violação de normas de auditoria na elaboração da certificação

legal de contas, soçobrando a alegada relação de consunção entre as normas em apreço

alegada pela Recorrente.

M) Os argumentos expostos na douta Sentença para sustentar um concurso efetivo

entre os tipos contraordenacionais violados por referência à certificação legal de contas e ao

relatório de auditoria são inteiramente aplicáveis à emissão do relatório de revisão limitada.

Nesse quadro, o tipo contraordenacional previsto nos Estatutos do CNSA destina-se a

proteger os interesses dos sócios e a confiança que deve merecer a informação financeira de

uma sociedade comercial (maxime, na sua conformidade com a norma de relato contabilístico

aplicável); por seu turno, o tipo contraordenacional previsto no CdVM, destina-se a proteger,

134



Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade lntelectual e da Concorrência, Regulação e Superv isão

Processo: 290/20.2YUSTR.1.1
Referência: 17739995

Recurso Penal

para além dos interesses dos sócios e da confiança na informação financeira, o próprio regular

funcionamento do mercado e os sujeitos que nele atuem (maxime, aferindo a conformidade da

informação financeira com os requisitos de qualidade da informação previstos no CdVr.‘11).

N) Improcede igualmente a invocada inconstitucionalidade dos artigos 30.0, r.i.° 1,

do CP e 19.° do RGCO, em conjugação com os artigos 22.°, n.° 1, alínea b), dos Estatutos do

CNSA, 3.°, n.° 1, do Regulamento da éMVM n.° 6/2000, 338.°, n.° 1, alínea c), e n.° 3, e

400.°, alínea a), do CdVM, interpretados e aplicados no sentido, de poderem ser punidas em

concurso efetivo duas contraordenações pela mesma factualidade e cujo substrato jurídico é- a

violação dos mesmos deveres, é materialmente inconstitucional, por violação dos artigos

2.°. I8.°, n.° 2, e 29.°, n. c's 1, 3 e 5 da CRP, como resulta de forma clara•da Sentença recorrida

(cf. maxime, p..712-713 da Sentença). No mesmo sentido, veja-se que, por exemplo, o

Acórdão n.° 244/99 do Tribunal Constitucional, afasta a viólação do princípio ne bis in idem

nos casos em que não haja identidade de bem jurídico protegido e em que não haja identidade

do desvalor pressuposto pelas normas sancionadoras concorrentes.

11.3. Do alegado concurso aparente entre as normas CILle ounent a violação dos

deveres de documentação

0) O n.° 2 do artigo 44°A do EOROC, aplicável à data da prática dos factos em

causa nos presentes autos, prescrevia urn dever de o ROC de grupos de empresas organizar e

conservar documentação suficiente' para o CNSA poder examinar o trabalho por si

• desenvolvido. Trata-se, assim, de um dever específico do ROC que certifique contas

•consolidadas.

P) Não se verifica qualquer concurso aparente entre a infração ao dever, previsto

no artigo 44.°A do EOROC, de o ROC que proceda à certificação legal de contas

consolidadas elaborar e conservar documentação suficiente tara o CNSA examinar o seu

trabalho, e o dever de o ROC e de o auditor documentarem adequadamente, nos seus papéis

de trabalho, de forma a suportar a sua opinião, o planeamento da auditoria, os procedimentos

de auditoria realizados e a prova de auditoria obtida, bem como os factos importantes que
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sejam do sew conhecimento ;espeitantes.à entidade auditada e ao trabalho efetuado (cf. pp.

714 e seguintes da sentença), pois que o primeiro dever é preordenado à proteção do bem

jurídico eficácia da supervisão, ao passo que o segundo dever estão em causa os bens

jurídicos qualidade da informação financeira de uma sociedade comercial (que a certificação

legal de contas visa tutelar), bem como a qualidade da informação financeira de. uma

sociedade emitente de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado

(que o relatório de auditoria pretende acautelar).

11.4. Da alegada prescrição parcial dos factos em momento anterior à prolação da

sentença recorrida (e, portanto, em momento anterior à qualificação das infrações como

infrações permanentes)

Q) Improcede, igualmente, a prescrição invocada pela Arguida, pois que,

• nenhuma censura merecendo a douta Sentença recorrida, na parte em imputou à Recorrente a

violação de normas de auditoria em execução permanente, até 9 de Abril de 2014; as infrações

respeitantes à violação de normas de auditoria consumaram-se, apenas, em 9 de abril.de 2014,

pelo que o prazo de prescrição de 8 anos, aplicável in casu apenas se vencerá em 17 de

setembro de 2022, considerando as suspensões operadas pela Lei n.° I -A/2020, de 19 de

março e na Lei n.° 4-B/2021, de 1 de fevereiro.. E, mesmo que se não considerassem as

suspensões operadas pelas Leis n.° l -A/2020, de 19 de março, e pela Lei n.° 4-B/2021, de 1 de

fevereiro, ainda assim o referido prazo de 8 anos apenas se cumpriria em 9 de abril de 2022.

R) Em qualquer caso, não corresponde à verdade que o Tribunal a quo se tenha

furtado ao conhecimento dos fundamentos da prescrição invocados pela Recorrente, como

resulta corn ..clareza da douta Sentença recorrida. Com efeito, para além de decidir com

exaustiva fundamentação as questões relacionadas com a eficácia interruptiva do prazo de

prescrição (cf. p. 45-67 da Sentença), o Tribunal pronunciou-se expressamente quanto às

questões relacionadas com a suspensão ocasionada pela pandemia por COVID-19 (cf. p. 67-

80 da Sentença), tendo entendido — e bem — que os fundamentos constantes do Acórdão n.°

500/2021 do Tribunal 'Constitucional eram transponíveis para o caso em apreço, pois que, se é

certo que no Acórdão n.° 500/2021 o Tribunal Constitucional procedeu à delimitação do
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objeto do recurso de constitucionalidade de forma a dele excluir a questão do início da

vigência da causa de suspensão em apreço, também é verdade que resulta com clareza de tal

Acórdão, a ratio decidendi do Tribunal Constitucional alicerçou-se no "particular 'e

especialíssimo contexto que está subjacente à fixação, por lei parlamentar, de uma caus.a de

suspensão a prescrição que não somente é transitória, como se destinou a vigorar apenas e só

durante 6 período em que se mantivesse — e se manteve — o condicionamento à atividade dos

tribunais determinado pela situação excecional de emergência sanitária e pelo concomitante

imperativo de proteção da vida e.da saúde dos operadores e utentes do sistema judiciário:

suspendeu-se o decurso do prazo de prescrição, porque se suspenderam os prazos previstos

para a prática de atos suscetíveis de obstar à sua verificação; suspenderam-se os prazos

previstos para a prática desses (e de outros) atos processuais porque se suspendeu a atividade

normal dos tribunais de modo a prevenir e conter o risco de infeção dos intervenientes no

sistema da administração da justiça, incluindo dos,próprios arguidos".

S) Adicionalmente, foi, entretanto, proferido o Acórdão n.° 660/2021, do Tribunal

Constitucional, que igualmente decidiu '[nãojulga inconstitucional a interpretação do artigo

7.°, nfs 3 e 4, da Lei n.° I -A/2020, de 19 de março, no sentido (<de que a causa de suspensão

dos prazos de prescrição do procedimento contraordenacional aí prevista se aplica aos prazos

que, à data da sua entrada em vigor, se encontram já em curso»". Em sentido concordante

com a jurisprudência constitucional vinda referir.encontra-se a jurisprudência proferida por

esta Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência. Regulação e Supervisão do

Tribunal da Relação de Lisboa, igualmente citada na douta Sentença impugnada — vejam-se

os Acórdãos proferidos pelo Tribunal .da Relação de Lisboa nos processos

164/19.0YUSTR.L1, 124/18.8YUSTR.L2, 309/20.7YUSTR.LI e I78/20.7YUSTR.L I

III. Da alegada nulidade da sentença por ausência total de fundamentação relativa

à decisão sobre os factos dados como provados sobre a ausência (i) de prova suficiente e

apropriada e .(ii) de incluso de reservas, relativamente à carteira de imóveis do BESA

T) Para se verificar a nulidade da sentença cominada pelo disposto na alínea a) do

n.° 1 do artigo 379.° do CPP será necessário que falte, em absoluto, a fundamentação quanto
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aos aspetos indicados no n.° 2 do artigo 374.° do CPP, sendo que, naturalmente, uma

fundamentação concisa é suficiente para dar cumprimento ao disposto no n.° 2 do artigo.374.°

do CPP, na medida em que o que releva é que o destinatário da sentença consiga percecionar

•Os motivos, de facto e de direito, que sustentam a decisão proferida.

.U) Para- que se considere que o Tribunal deu cumprimento ao dever de

fundamentação revela-se necessário que o Tribunal indique, na sentença, quais os aspetos

essenciais da sua decisão e que explique o percurso .para alcançar o sentido da decisão

proferida, sendo que o Tribunal tem que explicar o modo como se formou a sua convicção e

como valorou determinado meio de prova, de modo a que o leitor da decisão proferida

consiga percecionar as razões que estiveram subjacentes ao sentido da decisão, da forma mais

completa possível, não se exigindo, contudo, que o Tribunal fundamente, de forma autónoma,

.todos os pontos da matéria de facto provada.

V) Pela mera leitura da sentença, pode concluir-se que a mesma dá inteiro.

cumprimento ao dever de fundamentação ínsito no n.° 2 do artigo 374.° do CPP, não

padecendo a mesma da nulidade que lhe pretende assacar a Recorrente. Com efeito, resulta da

mera leitura da Sentença que a mesma dedicou nada menos do que 154 páginas ao exame

crítico da prova (cf. pp. 498 a 652 da sentença), e, em sede de apreciação crítica da prova (pp.

509-652 da sentença), o Tribunal a quo escalpelizou os principais meios de prova constantes

dos autos, tendo explicitado de forma aturada o modo como os mesmos contribuíram para a

formação da sua convicção.

W) Para além dã apreciação crítica da prova que expressamente fez constar da

.Sentença recorrida, e em mero complemento à mesma, o Tribunal a quo aderiu e remeteu para

, a fundamentação dos factos provados contantes da Decisão da CMVM, da qual consta, para

cada um dos factos provados, a indicação dos meios de prova que os sustentam.

idem

IV. Do alegado erro de Direito sobre a alegada violação do princípio ne bis in
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X) O Tribunal a quo decidiu que "[n]ão se verifica, em nenhuma dimensão, uma

repetição de julgamento quanto aos mesmos factos, sejam esses factos normativamente

considerados — como devem ser — seja ponderados em sentido naturalistic°, dado que esses

ficaram arredados da apreciação da douta sentença proferida nos autos n.° 80/19.5YUSTR,

que correram termos neste TCRS" e que '[n]ão se verifica a postergação de qualquer norma

ou princípio constitucional" (cf. p. 125 da Sentença). É manifesto o acerto da douta Sentença

recorrida e a improcedência da argumentação da recorrente, não se verificando no caso dos

presentes autos qualquer violação do principio ne bis in idem.

Y) O problema da aferição da repetição de julgados pode colocar-se certamente,

dentro do mesmo direito sancionatório, mas, como ensina FREDERICO DA COSTA PINTO,

"já não se [pode] colocar da mesma forma quando se trata de sistemas sancionatórios

distintos, com objetivos próprios, infrações autónomas e sanções de natureza diferente

adstritas a finalidades disciplinares diferenciadas".

Z) Estando em causa, no presente processo e no processo instaurado pelo Banco

de Portugal, a prática de infrações distintas (realizadas por factos típicos diversos), que se

encontram previstas em legislação sectorial distinta e para cuja prossecução são competentes

diferentes entidades setoriais, jamais se poderia descortinar qualquer violação do principio ne

bis in idem. Pelo que, como bem decidiu a Sentença ora recorrida, o principio ne bis in idem

não pode ser convocado para decidir o caso apreço, atenta a autonomia existente entre os

diferentes regimes sancionatórios e à diferença dos interesses jurídicos protegidos pelas

diferentes infrações perseguidas.

AA) Em todo o caso, ponderando a aplicação de tal principio ao Direito das

contraordenações quando esteja em causa a prática de várias infrações previstas ern diferentes

regimes sancionatórios e destinadas a proteger diferentes interesses jurídicos, também não se

verificariam, nos presentes autos, os pressupostos de que de depende a violação do princípio

ne bis in idem, pois que, para que a exceção funcione e produza o seu efeito impeditivo

característico terá que existir identidade do ilícito, a qual pressupõe a possibilidade de afirmar
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(e demonstrar) a existência de identidade relativamente (i) ao autor, .(ii) à conduta e (iii) ao

interesse jurídico tutelado pelo tipo de crime objeto de anterior julgamento.

BB) Ora, traduzindo-se• a conduta ilícita imputada à Arguida no processo de

contraordenação do Banco de Portugal — e que delimita o respetivo objeto — na não

comunicação ao Banco de Portugal de informação sobre determinados factos relativos à

instituição de crédito que seriam do seu conhecimento, é manifesto que entre esse processo e

os presentes autos não existe qualquer identidade de factual, maxime na aceção que releva

Para a afirmação do ne bis in idem. Desde logo porque, como resulta evidente à luz da

Decisão da CM VM e da Sentença recorrida, nos presentes autos — e, em particular, nas

infrações relativamente às quais a Arguida vem invocar a violação do mencionado princípio —

não está em causa a omissão de comunicação, pela Arguida, de quaisquer factos ao Banco de

Portugal (ou sequer à CM VM).

CC) Da mera leitura dos pontos 200 a 289, 299 a 317 e 501 a 530 dos Factos

Provados na Sentença Recorrida, e seu confronto com os factos constantes da Sentença

proferida no .processo de contraordenaçâo da competência do 'Banco de Portugal invocado

• pela Arguida, resulta evidente que as condutas em causa nos dois processos são
absolutamente autónomas e independentes entre si, não havendo qualquer identidade entre os

factum delicti num e noutro processo.

DD) Note-se, aliás, que jamais poderia ter lugar tal identidade factual, na medida

em que, como resulta dos tipos de ilícito em causa no processo de contraordenação do Banco

'de Portugal e no presente processo, sempre estariam (como estão) em causa factos

temporalmente distintos: enquanto que no prdcesso do Banco de Portugal estão ern' causa

factos necessariamente anteriores à emissão da(s) opinião(ões) da KPMG sobre .as

demonstrações financeiras do I3ES (suscetíveis de darem lugar à emissão de uma reserva às

contas), no presente processo estão em causa factos que se consumam na(s) referida(s)

opinião(ões).
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EE) Inexiste igualmente qualquer identidade entre os interesses jurídicos tutelados

pelos tipos de ilícitos em causa em cada um dos processos em causa. Com efeito, no processo

invocado pela Arguida, o interesse jurídico-tutelado é a eficácia da supervisão prudencial das

instituições de crédito (para a qual é fundamental a troca de informações entre o supervisor e

o auditor), ao passo que no presente processo os interesses jurídicos protegidos consistem,

nomeadamente, na qualidade da informação divulgada aos investidores, no funcionamento

regular e eficiente do mercado.

W.I. Da alegada omissão de pronúncia e erro de Direito quanto à alegada

violação do artigo 4.° do Protocolo n.° 7 à CEDH e do artigo 50.° da CDFUE

FF) Inexiste qualquer vício de omissão de pronúncia na douta Sentença recorrida.

O que se exigia atilribunal a quo era que se pronunciasse sobre a suscitada questão da

violação do princípio•ne bis in idem, o que, nos termos expostos, o Tribunal fez. Não lhe é
exigido, ao contrário do que sustenta a Recorrente, uma apreciação autónoma de todos os

fundamentos aventados para a violação de tal princípio, como seja o artigo 29.°, n.° 5, da

'CRP, o artigo 4.° ao Protocolo n.° 7 adicional à CEDH ou o artigo 50.° da CDFUE, tanto para

mais que tal garantia tem idêntico conteúdo em todos os preceitos.

GG) O desacordo da Arguida quanto à solução dada pelo Tribunal a quo não deve

ser confundido com unia qualquer nulidade da Sentença, conforme pretende a Arguida,

porquanto foi dada cabal resposta à questão suscitada: o Tribunal a quo exprimiu de forma

clara o seu entendimento quanto ao desacordo com os argumentos da Arguida, posto que

decide expressamente que não lh assiste razão mesMo ' no pressuposto de se 'seguir uma

perspetiva naturalística, que consiste no critério seguido pela jurisprudência do TEDH e do

TJUE citada pela Arguida.

IV.2:Do pedido de submissão da questão, a título prejudicial, ao TJUE

HH) A Recorrente peticiona nas suas alegações de recurso que seja submetida ao

Tribunal de Justiça da União Europeia, a título prejudicial, a seguinte questão: "0 artigo 50.°

da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia deve ser interpretado no sentido de
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que se opõe a uma regulamentação nacional que preveja a dupla punição administrativa, no

contexto do sistema de sanções referentes às normas de auditoria, em processos diferentes,

quando as sanções tenham natureza materialmente penal, contra pessoa relativamente à qual

já foi proferida uma decisão definitiva de absolvição?" (cf. ponto .658 do Recurso)

11) Desde logo, a questão que o Recorrente preténde seja colocada perante o TJUE

não reflete a questão suscitada pela Arguida nos presentes autos, na medida em que não está

em causa nos presentes autos qualquer dupla punição administrativa, no contexto do sistema

de sanções referentes às normas de auditoria, em processos diferentes. Corn efeito, no

processo de contraordenação da competência do Banco de Portugal hão está em causa a

violação de qualquer norma de auditoria, mas antes uma norma que impõe um dever de

colaboração e de informação do auditor de instituições de crédito ao supervisor bancário: a

contraordenação imputada pelo Banco de Portugal não se inscreve no sistema português de

sanções referentes às normas de auditoria, mas antes no sistema português de sanções

referentes.à supervisão prudencial de instituições de crédito.

Jj) Acresce que, a questão colocada pela Recorrente não é necessária para o

julgamento da causa, pois que, se a' questão colocada não reflete sequer a discussão em causa

nos presentes autos, e se o Tribunal a quo considera, ademais, que inexiste idem factual

mesmo na hipótese de ser aplicável o critério naturalístico (seguido pelo TJUE), é evidente

que nenhuma questão carece de ser colocada a título prejudicial, inexistindo qualquer dúvida

interpretativa nos presentes autos. Note-se que o TJUE, no acórdão Sri CILF1T e Lanifício di

Gavardo SpA contra Minister° della Sanità (283781) decidiu já que inexiste qualquer

obrigação de reenvio prejudicial quàndo a questão de direito em causa pode ser "tão óbvia'qUe

não .deixa lugar a qualquer dúvida razoável relativamente à forma como a questão deve ser

resolvida".

*V. Do alegado erro de Direito sobre a nulidade do processo por violação do direito

• de defesa da Recorrente
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KK) Quanto ao alegado vício da "nulidade do processo", o Tribunal a quo

considerou que (i) o "RGCO não encerra qualquer disciplina atinente a vícios de nulidade,

pelo que, desde logo, soçobra amparo legal para a pretendida «nulidade do processo»", e que

(ii) na hipótese de.aplicação subsidiária do CPP, a não prorrogação do prazo não se reconduz

a qualquer nulidade aí prevista, salientado que o n.° 6 do artigo 107.° do CPP não contém um

comando obrigatório para o juiz. E, em todo o caso, o Tribunal a quo ponderou a tramitação

processual anterior — incluindo a circunstância de, "na sequência da dialética introduzida pela

Recorrente", terem sido arquivados parte dos factos constantes da acusação — tendo concluído

que "des[se] iter resulta que o direito de defesa e contraditório foram adequadamente

assegurados à Recorrente e não existe base legal para sustentar que a recusa de concessão de

prazo consubstancia uma nulidade, ainda menos, um vício, de tal modo severo, que inquine,

como pretendido pela Recorrente, todo o processo".

LL) A Arguida sustenta a sua posição no acórdão proferido pelo Tribunal .da

Relação de Lisboa de 2 de junho de 2010, proferido no âmbito do processo n.°

103/10.3TYLSB.LI - 3, o qual, para além de constituir jurisprudência isolada, foi objeto de

revogação por parte do Supremo Tribunal de Justiça, por acórdão proferido em 3 de

novembro de 2010 (processo n.° 103/10.3TYLSB.L1-A.S1) na medida em que o mesmo

contrariava a doutrina do Acórdão de Fixação de Jurisprudência n.° 2/94.

MM) Importa também salientar que recentemente o Tribunal Constitucional, no

acórdão n.°378/2021 apreciou a "conformidade constitucional da norma constante do n.° 1 do

artigo 228.0 do Regime Geral das lnstituições de Crédito e Sociedades Financeiras, no sentido

de que é de 15 dias úteis, a contar do conhecimento do arguido, sem possibilidade de

prorrogação, o prazo para a interposição do recurso da decisão administrativa que tenha

aplicado uma sanção".

VI. Do alegado erro de Direito na interpretação do dever de classificação de

componentes não significativos
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NN) A Recorrente, a coberto de um suposto erro de Direito, mais não pretende do

que contestar a factualidade dada como provada na douta sentença recorrida (a qual impede,

in totum, a solução jurídica que pretende alcançar). Ora, na medida em que o que a Recorrente

pretende é impugnar matéria de facto provada, o que não é admissível, atento o disposto no

artigo 75° do RGCO, deverá ser desconsiderada pelo Venerando Tribunal ad quem a matéria

constante das conclusões 212 a 251 do recurso.

00) Bem andou o Tribunal a quo ao concluir que (i) à Arguida se impunha que

observasse o disposto nos §5, §6 e §10 da DRA 230 na documentação dos seus papéis de

trabalho'e que, (ii) ao não ter documentado, nos seus papéis de trabalho, informação que

permita compreender as bases de suporte das decisões tomadas, em sede de planeamento,

quanta à classificação do "Aman Bank" e do "ES Bank Miami" como "componentes não

significativos" do Grupo BES, nem documentado qualquer classificação (maxime, de

"componente significativo" ou "não significativo") ao componente "BES GMBH" a Arguida

violou o disposto no artigo 62.°, n.° 4 do EOROC, conjugado com os §5, §6 e §10 da DRA

230.

VII. Do alegado erro de Direito na interpretação do dever de documentação

PP) A Recorrente, a coberto de um suposto erro de Direito, mais não pretende do

que contestar a factualidade dada como provada na douta sentença recorrida (a qual impede,

in totum, a solução jurídica que pretende alcançar). Ora, na medida em que.o que a Recorrente

pretende é impugnar matéria de facto provada, o que não é admissível, atento o disposto no

artigo 75° •do RGCO, deverá ser desconsiderada pelo Venerando Tribunal ad qüem a matéria

constante das conclusões 252 a 316 do recurso.

QQ) O alegado pela Arguida é incompatível com factos contantes dos segúintes

pontos 171, 325, 385, 386, 661 e 666 do elenco dos factos dados como provados na sentença

recorrida, dos quais, resulta, em apertada síntese, ter resultado provado que, relativamente aos

temas aqui em causa, a informação que a Arguida documentou, nos seus papéis de trabalho

referentes à auditorias sobre o exercícios de 2012 e.2013 do Grupo BES, relativa à auditoria
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efetuada pela KPMG Angola sobre.o -crédito a clientes" e "imóveis" do somponente BESA,

e à avaliação efou verificação efetuada pela KPMG desse trabalho, não é suficiente para

permitir a um revisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio do "componente BESA" e

do trabalho desenvolvido pelo auditor sobre a respetiva carteira de crédito e imóveis: (i)

compreender a natureza, o âmbito/extensão e os resultados dos procedimentos efetuados, e a

prova de auditoria concretamente obtida pela KPMG, através da KPMG Angola; (ii) avaliar e

concluir terem sido efetuados (pela KPMG Angola) procedimentos de auditoria,sobre o

crédito a clientes a imóveis do BESA, e pela KPMG obtida e analisada informação .relativa

aos procedimentos efetuados, que permitissem (à KPMG) concluir pela correção da

informação financeira auditada; e (iii) compreender as bases de suporte do julgamento

documentado pela KPMG (e/ou os fUndamentos da conclusão) sobre a suficiência da prova de

auditoria obtida pela KPMG Angola. •

RR) Sem conceder, nenhuma censura merece a sentença recorrida, que concluiu

que, ao documentar, nos termos que resultou provado ter documentado, no âmbito das

auditorias de 2012 e 2013, o trabalho efetuado e prova de auditoria obtida sobre o crédito a

clientes e imóveis do componente BESA, a Arguida violou o dever de documentação a que

estava obrigada, la] como consignado no artigo 62.°, n.° 4 do EOROC, conjugado com o

disposto no §19 NTRA, no § 4 da DRA 510 e nos §5, §6, §10 e §11 da DRA 230.

SS) lmprocedem, igualmente, as invocadas inconstitucionalidades (i) do artigo

62.°, n.° 4, do EOROC, conjugado com o disposto nos §5, §6 e §10 da DRA 230, ou nos §19

das NTRA, §4 da DRA 510 e §5, §6 e §Il da DRA 230, "interpretados e aplicados no sentido

de o auditor do grupo está obrigado a conservar, nas pastas de auditoria do grupo, a

documentação .de auditoria que consta das pastas de trabalho do auditor do componente,

redundam em norma materialmente inconstitucional pela violação dos artigos I.°, 2.", 18,',

n.os 1 e 2, e 29.°, n.os 1, 3 e 4, da CRP". bem como (ii) do artigo 3.°, n.° I; do Regulamento

da CMVM n.° 6/2000, conjugado como disposto nos §5, §6 e §10 da DRA 230, ou nos §19

das NTRA, §4 da DRA 510 e §5, §6 e §11 da DRA 230, "interpretados e aplicados no sentido

*de o auditor do grupo está obrigado a conservar, nas pastas de auditoria do grupo, a

documentação de auditoria que consta das pastas de trabalho do auditor do componente,
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redundam em norma materialmente inconstitucional pela violação dos artigos I.°, 2.°, 18.°,

n.os I e 2, e 29.°, n.os 1, 3 e 4, da CRP",.pois que, desde logo, tais normas não foram

aplicadas pelo tribunal a quo com o sentido que a Arguida invoca.

VIII. Do alegado erro de Direito na interpretação do dever de documentação

quanto às asserções existência" e "direitos e obrigações" da carteira de imóveis do BESA

V111.1. Da alegada nulidade da sentença por suposta absoluta falta de

fundamentação

TT) Pela mera leitura da sentença, pode concluir-se que a mesma dá inteiro

cumprimento ao dever de fundamentação ínsito no n.° 2 .do artigo 374.° do CPP, não

padecendo a mesma da nulidade que lhe pretende assacar a Recorrente. Com efeito, resulta da

mera leitura da sentença que a mesma dedicou nada menos do que 154 páginas ao exame

crítico da prova (cf. pp. 498 a 652 da sentença), e, em sede de apreciação crítica da prova (pp.

509-652 da sentença), o Tribunal escalpelizou os principais meios de prova constantes dos

autos, tendo explicitado de forma aturada o modo como os mesmos contribuíram 'para a

formação da sua Convicção.

UU) Para além da apreciação crítica da prova que expressamente fez constar da

Sentença recorrida, e em mero complemento à mesma, o Tribunal a quo aderiu e remeteu para'

a fundamentação dos factos provados contantes da -Decisão da CMVM, da qual consta, para

cada um dos factos provados, a indicação dós meios de prova que os sustentam,

VI11.2. •Do alegado erro de Direito na interpretação do dever de-documentação

quanto às asserções existência" e "direitos e obrigações" da carteira de imóveis do BESA

VV) Não foi imputado à Arguida a não documentação, nos seus papéis de

trabalho, dos procedimentos que a mesma, com vista sustentar um erro do Tribunal a quo,

alega ter documentado (e que, de facto, resultou provado terem sido por si documentados,

conforme resulta dos pontos 149, 160, 361., 369, e 620 do elenco dos factos dados provados),
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quer no que respeita às infrações respeitantes às auditorias de 2012, quer às respeitantes à

auditoria de 2013.

WW) Uma vez que não está em causa'qualquer imputação à Arguida'de qualquer

violação do dever de documentação, mas antes de não obtenção de prova de auditoria

suficiente, é manifesta a inexisténcia do suposto erro de Direito inVocado pela Arguida. •

IX. Do alegado erro de Direito na interpretação das normas de auditoria (i)

relativas ao carácter apropriado e suficiente da prova de auditoria obtida no contexto de

auditoria de contas de grupos que envolvem auditores de componentes, e (ii) relativas ao

dever de o auditor emitir uma opinião com reservas por limitação de âmbito

XX) O alegado pela Arguida é manifestamente improcedente, não tendo o

:tribunal a quo incorrido em qualquer erro na aplicação e/ou interpretação do direito. Desde

logo, não está em causa, nem para as mesmas releva, a "globalidade" do trabalho de auditoria

levado a cabo pela Arguida, através da KPMG Angola, sobre a informação financeira do

respeitante ao BESA que foi objeto de consolidação nas demonstrações financeiras

(consolidadas) do BES, maxime no âmbito das auditorias levadas a cabo pela Arguida sobre

estas demonstrações financeiras. E muito menos releva o que poderá ou não ter sido

documentado, em Angola, nas pastas de auditoria respeitantes aos trabalhos em causa.

YY) Dos factos dados como provados na douta sentença recorrida resulta quais

foram, ern cada uma das áreas de trabalho em causa nos presentes autos, os procedimentos de

auditoria realizados, por quem foram efetuados tais procedimentos, a sua finalidade, o seu

âmbito. a informação e documentação que não foi — devendo ter sido — possível obter
aquando da sua execução, bem como os procedimentos que não foram — devendo ter sido —
efetuados e/ou que se revelaram infrutíferos, e ainda qual foi a informação com Lase na qual

Arguida, perante algumas dessas situações, se bastou para emitir as opiniões que emitiu sobre

as contas do BES. E. para se avaliar e poder concluir sobre se foi ou não obtida prova de

auditoria apropriada e suficiente sobre uma determinada rubrica e/ou ativo (relevado numa

rubrica do balanço de entidade auditada) ou se o auditor deveria ou não ter incluído reservas
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na sua opinião, apenas é necessário apurar e conhecer, por um lado, o valor do ativo em «causa

e, por outro lado, qual foi o trabalho levado a cabo e prova de auditoria obtida pelo auditor

sobre esse ativo (e em particular, se foram preteridos procedimentos ou a análise de

informação que eram necessários para, com o nível de segurança imposto pélas normas de

auditoria, validar, relativamente, a tal ativo e/ou rubrica, as várias asserções testadas pelo

auditor).

ZZ) Pelo que, na medida em que a procedência da solução de Direito propugnada

pela Recorrente se mostra incompatível•com a factualidade apurada e dada como provada pelo

Tribunal a quo, está necessariamente excluído dos poderes de cognição deste Venerando

Tribunal, nos termos do disposto no artigo 75° do - RGCO, pelo que deverá ser a mesma

désconsiderada. •

AAA) Os factos dados como. provados na douta sentença recorrida são

manifestamente suficientes para sustentar a conclusão — vertida na douta sentença recorrida -

de que a Arguida violou, através dais suds conduta/s, e por referência a cada uma das áreas de

trabalho aqui em causa, as normas de auditoria que consagram o dever de o auditor °bier

prova de auditoria, apropriada e suficiente, para suportar a sua opinião (i.e. o•§1 9 das NTRA e

o §4 da DRA 510) e o dever de o. auditor incluir reservas, por limitação de âmbito, na sua

opinião, quando não seja possível obter, relativamente a temas materiais, prova que revista

essas qualidades (§30 da DRA 700).

BBB) Bern andou o Tribunal a quo, ao dar por violadas, relativamente ao "crédito

a clientes" do componente BESA, as normas de auditoria que consagravam o dever de obter

prova de auditoria apropriada e suficiente para suportar a opinião (§19 das NTRA e §4 da

DRA 520), e o dever de incluir reservas, por limitação de âmbito, quando não fosse possível

ao auditor obter prova de auditoria que revestisse essas qualidades (§30 DRA 700).

CCC) Bem andou, igualmente, o Tribunal a quo, ao concluir pela violação,

relativamente aos "proveitos de crédito" do componente BESA, das normas de auditoria que

consagravam o dever de obter prova de auditoria apropriada e suficiente para suportar a
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opinião emitida (§19 das NTRA e §4 da DRA 520), e o dever de incluir reservas, por

limitação de âmbito, quando não fosse possível ao auditor obter prova de auditoria que

revestisse essas qualidades (§30 DRA 700).

DDD) Bem andou, ainda, o tribunal a quo, ao concluir pela violação,
relativamente aos "imóveis" do componente BESA, das normas de auditoria que consagravam

o dever de obter prova de auditoria apropriada e suficiente para suportar a opinião emitida em

parecer de revisão limitada, e o dever de incluir reservas, por limitação de âmbito, quando não

fosse possível ao auditor obter prova de auditoria que revestisse essas qualidades (§19 das

NTRA, §6, 14, 20 da DRA 910, §14 da DRA 702, §30 ORA 700).

X. Do alegado erro de Direito na interpretação da suficiência da prova de

auditoria obtida no contexto das contas individuais do BES .

X.1. Da alegada nulidade da sentença por suposta absoluta falta de fundamentação

EEE) Pela mera leitura da sentença, pode concluir-se que a mesma dá inteiro

cumprimento ao dever de fundamentação ínsito no n.° 2 do artigo 374.° do CPP, não

padecendo a mesma da nulidade que lhe pretende assacar a Recorrente. Com efeito, o

Tribunal a quo examinou, de forma profunda e desenvolvida, escalpelizando os principais

meios de prova constantes dos autos, e explicitando de forma aturada o modo como os

mesmos contribuíram para a formação da sua convicção (cf. pp. 509:652 da sentença).

X.2. Das demonstrações financeiras individuais do BES de 2012 o saldo do BES
•

sobre o BESA •

FFF) À luz dos concretos factos dados como provados, nenhuma censura merece a

col3clusão do Tribunal a quo sobre a (in)suficiência da prova de autoria obtida pela Arguida

sobre o saldo aqui em causa, pelo que a procedência da solução de Direito propugnada pela

Recorrente se mostra incompatível com a factualidade. apurada pelo Tribunal a quo, está

necessariamente 'excluído dos poderes de cognição deste Venerando Tribunal, nos termos do

disposto no artigo 75° do RGCO, pick, que deverá ser a mesma desconsiderada.
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GGG) Bem andou, assim, o tribunal a quo ao dar por violado, relativamente à

valorização do saldo a receber do BESA, o dever de obter prova de auditoria apropriada e

suficiente, consagrado no §19 das NTRA e no §4 da DRA 510.

X.3. Das demonstrações financeiras individuais do BES de 2012 e de 2013— os

créditos à

• HI -1H) Atenta a factualidade dada como provada, bem andou .o Tribunal a quo ao

concluir que a Arguida obteve (nem analisou), no âmbito da auditoria de 2012, informação

que lhe permitisse concluir, com aceitável grau de segurança, sobre a adequação, à luz das

NCA, do valor da imparidade registada pelo BES sobre os referidos créditos, não tendo,

consequentemente, obtido prova de auditoria apropriada e suficiente de supdrte à adequada

valorização desses créditos, violando, assim, o disposto no §19 das NTRA.e no §4 de DRA

510.

III) Atenta a factualidade dada como provada, bem andou o Tribunal a quo ao

concluir que a Arguida obteve (nem analisou), no âmbito da auditoria de 2013, informação

que the permitisse concluir, com aceitávél grau de segurança, sobre a adequação, à luz das

NCA, do valor da imparidade registada pelo BES sobre os referidos créditos, não tendo,

consequentemente, obtido prova de auditoria apropriada e suficiente de suporte à adequada

valorização desses créditos, violando, assim, o disposto no §19 das NTRA e no §4., de DRA

510. •

Xl. Do alegado erro de Direito sobre a atipicidade contraordenacional de parte das

infrações imputadas à KPMG

X1.1. Da alegada indeterminabilidade da contraordenação menos_grave

JJJ) A descrição da conduta proibida por recurso à remissão para normas técnicas

aplicáveis é, como resulta da douta fundamentação constante da Sentença recorrida, uma

técnica admissível no Direito das contraordenações e constitucionalmente conforme ao

princípio da legalidade (e sua vertente da determinabilidade do tipo). •
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KKK) O dever de cumprir com as normas técnicas de revisão e auditoria não é

confundível com um dever de "respeito genérico das obrigações legais e regulamentares

aplicáveis" à atividade profissional de ROC/Auditor: as normas técnicas de auditoria

constituem um referente normativo bem delimitado — que os revisores/auditores têm o dever

de conhecer e aplicar — e com um âmbito de aplicação muito específico, no quadro da
atividade profissional exercida pela Arguida: a revisão legal ou auditoria de contas.

LLL) O âmbito do tipo contraordenacional formado pelo art. 3.°, n.° 1, do

Regulamento da CMVM n.° 6/2000 e pelo artigo 400.° do CdVM, quanto à violação das

normas técnicas de revisão/auditoria, é limitado pelo âmbito de aplicação do próprio

Regulamento n.° 6/2000: o que está em causa é, por isso, o dever de o auditor registado na

CMVM cumprir com as normas técnicas de revisão e auditoria no contexto da prestação dos

serviços previstos no CdVM, maxime no âmbito de auditoria conducente à emissão de

relatório do auditor a que refere o artigo 8.° do CdVM.

MMM) No sentido de que a remissão para normas técnicas da profissão não

coloca em causa a deterrninabilidade, mesmo em Direito penal, decidiu já o Tribunal

Constitucional, no seu acórdão n.° 115/2008.

X1.2. Da alegada eliminação posterior e com efeitos retroativos da

contraordenação menos grave imputada

NNN) A sentença recorrida fez exemplar interpretação e aplicação do direito,

tendo procedido à análise, em termos aprofundados e cuidados da sucessão de alterações

legislativas em matéria de auditoria e revisão legal de contas (cf. p. 684-694 da Sentença),

tendo concluído que "dado que a lei nova não é, concretamente, mais favorável à Recorrente,

mantém-se intocada a aplicação da lei vigente ao tempo da prática dos factos (ex vi artigo 3.°,

n.° 2 do RGCORD): ou seja, o artigo 3.°, n.° I, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000,

conjugado tom os artigos 388.°, n.° 3 e 400.°, al. a), ambos do CdVM" (cf. p. 694 da

Sentença).

XII. Do alegado erro de Direito sobre a prestação de informações falsas ao CNSA
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000) A Recorrente, a coberto de um suposto erro de Direito, mais não pretende

do que contestar *a factualidade dada como provada na douta sentença recorrida (a qual

impede, in totum, a solução jurídica que pretende alcançar). Ora, na medida em que o que a

Recorrente pretende é impugnar rnátéria de facto provada, o que não é admissível, atento o

disposto no artigo 75° do RGCO, deverá ser desconsiderada pelo Venerando Tribunal ad

quem a matéria constante das conclusões 463 a 495 do recurso.

PPP) Em todo o caso, a douta Sentença andou bem em condenar a Recorrente pela

prática das duas infrações relacionadas com a prestação de informação falsa ao CNSA; as

quais se encontram amplamente provadas nos autos, inexistindo qualquer erro de.Direito,

máxime na determinação do caráter falso da informação prestada ou na afirmação do

conhecimento, por parte da Recorrente, das atas (integrais) da Assembleia Geral do BESA

havida em 3 e 21 de outubro de 2013.

***

Foram colhidos os vistos, realizou-se a audiência requerida pela Recorrente e os

autos foram à conferência.

***

II. Questões a decidir

Atentas as conclusões formuladas pela Recorrente, que condensando as razões da

sua divergência com as decisões recorridas, delimitam o recurso e definem as questões a

decidir (cfr. arts. 402.°, 403.° e 412.°, n.°1* do Código de Processo Penal), exceptuando as que

sejam de conhecimento oficioso, importa apreciar e decidir:

. Alteração da qualificação jurídica operada na sentença recorrida:
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. erro de direito na qualificação das infrações em causa como infrações

permanentes e presc.riçâo dos factos (e respetivas in frações) relativos ao exei•cício de 2012;

. Erro de direito na decisão sobre o oncurso aparente de normas invocado na

impugnação judicial;

. Concurso aparente entre as normas que punem a violação dos deveres de

documentação;

Subsidiariamente, a prescrição parcial dos factos em momento anterior à

prolação da sentença recorrida (e, portanto, em momento anterior à qualificàção das infrações como

infrações permanentes);

. Em qualqúer caso, a prescrição dos factos e da infração relativos à violação do

dever de cepticismo profissional;

Nulidade da sentença recorrida por ausência total de fundamentação relativa à

decisão sobre os factos dados como provados sobre a suposta ausência de prova suficiente e

apropriada, bem como sobre a ausência de inclusão de reservas, relativamente à carteira de

imóveis do BESA; •

. Erro de direito na decisão sobre a invocação do princípio ne his in idem;

. identidade parcial de objecto entre os presentes autos ,e os autos n.°

80/19.5YUSTR;

. Erro de direito quanto à não inconstitucionalidade por violação do artigo 29.°, n.°

5, da CRP;

. Omissão de pronúncia quanto à violação do artigo 4.° do Protocolo n.° 7 à CEDH

e d.o artigo 50.° da CDFUE:

. Erro de julgamento em matéria de direito quanto ao P7-4 da CEDH;
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. Erro de julgamento em matéria de direito quanto ao artigo 50.° da CDFUE;

. Erro de direito na decisão sobre a nulidade do processo por violação do direito

de defesa da recorrente;

. Erro de direito na interpretação do dever de clas' sificação de componentes não

.significativos;

. Erro de direito na interpretação do dever de documentação;

• . Erro de direito na interpretação do dever de documentação, bem como a nulidade

da sentença, por falta de fundamentação — a questão da documentação relacionada com

asserção "existência" e "direitos e obrigações" da carteira de imóveis do BESA;

. Erro de direito na interpretação das normas de auditoria relativas ao carácter

apropriado e suficiente da prova de auditoria obtida no contexto de auditoria de contas de

grupos que envolvem auditores de componentes (neste caso o BESA), bem como de normas

de auditoria relativas ao dever de o auditor emitir uma opinião com reservas por. limitação de

âmbito, nos casos em que não lhe seja possível obter prova de auditoria apropriada e

suficiente sobre determinado tema material;

. Erro de direito na interpretação da suficiência da prova de auditoria obtida no

contexto das contas individuais do BES;

. Nulidade da sentença por absoluta falta de fundamentação;,.

. As demonstrações financeiras individuais do BES, por referência a 31 de

dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2013 — em especial, a prova de auditoria suficiente e

apropriada sobre créditos à

, Erro de. direito na decisão sobre a atipicidade contraordenacional de parte das

infrações imputadas à KPMG Portugal;
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. Erro de direito na decisão sobre a prestação de informações falsas ao CNSA.

***

HI. Fundamentação

111.1. Matéria de facto •

Na sentença foram considerados provados os seguintes factos:

1, A KPMG & Associados — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 1. A

KPMG & Associados — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A. (de ora en; diante,

"KPMG") é uma sociedade de revisores oficiais de contas registada na Ordem de Revisores

Oficiais de Contas sob o n.° 189. .

2. A KPMG encontra-se' registada na CMVM, como auditor, desde 22 de

dezembro de 2004 (até 31 de dezembro de 2015 sob o n.° 9093, e a partir de 1 de janeiro de

2016 sob o n.° 20161489).

3. Entre 30/09/2011. e 30/09/2012, a KPMG teve com o sócios de capital, entre

outros, os seguintes Revisores Oficiais de Contas ("ROC"):

a. Fernando Gustavo Duarte Antunes, ROC n.° 1233 (de ora em diante, "Fernando

Antunes'.');

b. Inês Maria Bastos;Viegàs Clare Neves Girão dé Almeida, ROC n.° 967 (de ora

•em diante, " Inês Viegas" ); .

c. Jean -Eric Gaign, ROC r.1.° 1013;

•

d. João Albino Cordeiro Augusto, ROC n.° 632;

e. Maria Inês Rebelo Filipe, ROC n.° 1445 (de ora em diante, " Inês Fi l ipe" );
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1. Silvia Cristina de Sá Velho Cori -6 da Silva Gomes; ROC n.° 1131 (de ora em

diante, "Silvia Gomes");

g. Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho. ROC n.° 1081 (de ora ern diante, "Vítor

Ribeirinho").

4. Entre 30/09/2012 e 30/09/2013, a KPMG teve como sócios de capital, entre

outros, os seguintes ROC:

ROC:

. .
a. Fernando Antunes; .

b. Inês Viegas;

c. Jean -Eric Gaign;

d. João Albino Cordeiro Augusto; •

e. José Eduardo Urpina Portugal, ROC n.° 1336;

f. Inês Filipe;

g. Miguel Pinto Douradinha Afonso, ROC n.° 1454; h. Sílvia Gomes;

Vítor Ribeirinho.

5. Em 3Q/09/2014, eram sócios de capital da KPMG, entre outros, os *seguintes

a. Fernando Antunes;

b. Inês Viegas;

c. Jean -Eric Gaign;

d. João Albino Cordeiro Augusto;
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e. José Eduardo Urpina Portugal;

1. Inês Filipe;

g. Miguel Pinto Douradinha Afonso; h. Sílvia Gomes;

i. Vítor Ribeirinho.

6. Entre 30/09/2011 e 30/09/2014, a KPMG teve também como sócio de capital

(não ROC), Sikander Abdul Sattar (de ora em diante. "Sikander Sattar").

• 7. Entre 17/01/2011 e 20/01/2012, o Conselho de Administração da KPMG-era

composto pelos seguintes administradores:

a. Sikander Sattar (Presidente do Conselho de Administração);

b. João Albino Cordeiro Augusto;

c. Jean -Eric Gaign;

•d. Adelaide Maria Viegas Clare Neves;

e. Inês Viegas;

f. João Paulo da Silva Pratas;

g. Ana Cristina Soares Valente Dourado; •

h. Rui Miguel Nogueira Machado;

i. Vítor Ribeirinho;

j. Maria Cristina Santos Ferreira;

k. Sílvia Gomes;
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I. Fernando Antunes;

M. António Américo Felgueiras Seabra Pinto Coelho; -

n. Pedro Miguel Abreu Marques;

o. José Eduardo Urpina Portugal;

p. Paulo Manuel Ferreira Rodrigues dos Santos;

q. António Luís de Andrade Magalhães. •

8. Entre 21/01/2012 e 29/01/2013, o Conselho de Administração da KPMG era

composto pelos seguintes administradores:

a. Sikander Sattar (Presidente do Conselho de Administração);

b. João Albino Cordeiro Augusto;

c. Jean Eric Gaign;

d. Vítor Ribeirinho;

e. José Eduardo Urpina Portugal;

f. António Luís de Andrade Magalhães;

g. Adelaide Maria Viegas Clare Neves;

•

h. Inês Viegas;

i. Rui Miguel Nogueira Machado;

j. Ana Cristina Soares Valente Dourado;

k. Maria Cristina Santos Ferreira;
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I. João Paulo da Silva Pratas;

m. Sílvia Gomes;

•n. Fernando Antunes;

o. António Américo Felgueiras Seabra Pinto Coelho;

p. Pedro Miguel Abreu Marques;

-q. Inês Filipe;

r. Miguel Pinto Douradinha Afonso;

s. Susana de Macedo MeLim de Abreu Lopes. •

9. Entre 30/01/2013 e 03/02/2014, o Conselho de Administração da KPMG era

composto pelos seguintes administradores:

a. Sikander Sanar (Presidente do Conselho de Administração);

b. João Albino Cordeiro Augusto; •

• c. Jean Eric Gaign;

. d. Vítor Ribeirinho; •
•

•
•e. José Eduardo Urpina Portugal;

f. António Luis de Andrade Magalhães;

g. Adelaide Maria Viegas Clare Neves;

• h. Inês Viegas;

•
i. Rui Miguel Nogueira Machado;
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j. Ana Cristina Soares Valente Dourado;

k. Maria Cristina Santos Ferreira;

1. João Paulo da Silva Pratas;

m. Silvia Gomes;

n. Fernando Antunes;

o. António Américo Felgueiras Seabra Pinto Coelho;

p. Pedro Miguel Abreu Marques;

q. Inês Filipe;

r. Miguel Pinto Douradinha Afonso;

s. Susana de Macedo Melim de Abreu Lopes.

10. Entre 4 de fevereiro de 2014 e 9 de abril de 2014, o Conselho de

Administração dg KPMG era composto pelos seguintes administradores:

a. Sikander Sattar (Presidente do Conselho de Administração);

b. João Albino Cordeiro Augusto;

c. Jean -Eric Gaip;

d. Vítor Ribeirinho;

e. José Eduardo,Urpina Portugal;

f. António Luís de Andrade Magalhães;

g. Abdul Nasser Abdul Sanar;
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h. Adelaide Maria Viegas Clare Neves; .

i. Inês Viegas;

j. Rui Miguel Nogueira Machado;

• k. Ana Cristina Soares Valente Dourado; •

1. Maria Cristina Santos Fèrreira;

•m. João Paulo da Silva Pratas;

n. Sílvia Comes;

-o. Fernando Antunes;

p. António Américo Felgueiras Seabra Pinto Coelho;

q. Pedro Miguel Abreu Marques;

r. Inês Filipe;

s. Miguel Pinto Douradinha Afonso;

1. Susana de Macedo Melim de Abreu Lopes;

u. Paulo Alexandre Martins Quintas Paixão.

II. À data dos factos objeto do presente processo de contraordenação,

responsável pela área de auditoria (denominado ."head of audit") .da KPMG era Vítor

Ribeirinho.

12. Em 30/09/2012 è em 30/09/2013, o capital social da KPMG era de

6.120.000,00 (três milhões e cento e vinte mil euros).
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13. Entre 30/09/2014 e 31/12/2017, o capital social da KPMÓ era de

€3.916.000,00 (três milhões novecentos e dezasseis mil euros).

14. E.rn 30/09/2012, 'o volume de negócios da KPMG totalizou 46.818 milhares

de euros, dos quais 31.144 milhares de euros resultaram da prestação de "serviços de revisão

legal de contas e outros serviços de garantia de fiabilidade".

15. Em 30/09/2013, o volume .de negócios da KPMG totalizou 47.837 milhares

de euros, dos quais 32.722,milhares de euros resultaram da prestação de "serviços de revisão

, legal de contas e outros serviços de garantia de fiabil idade".

16. Em 30/09/2014, o volume de negócios da KPMG totalizou 50.968 m ilhares

de euros, dos quais 32.907 milhares de euros resultaram da prestação de "serviços de revisão

legal de contas e outros serviços de garantia de fiabilidade"

17. Em 31/12/2015, o volume de negócios da KPMG total izou 68,508 mi lhares de

euros, dos quais 39.628 milhares de euros resultaram da prestação de "serviços de revisão

legal de contas e.outros serviços de garantia de fiabilidade".

18. Em 31/12/2016, o volume de negócios da KPMG totalizou 50.185 m ilhares

de euros, dos quais 29.274 milhares de euros resultaram da, prestação de "serviços de revisão

legal de c ontas e outros serviços de garantia de fiabil idade":

19. Em 31/12/2017, o volume de negócios da KPMG totalizou 56.020 m ilhares

de euros, dos quais 34.734 milhares de euros résultaram da prestação de "serviços de revisão.

legal de contas e outros serviços de garantia de fiabil idade".

OSAIVCO ESPÍRITO SANTO, S.A.

20. 0 Banco Espiri to Santo, S.A. (de ora em diante, "BES") era, à data dá prática

dos factos objeto do presente processo de contraordenaçâo:
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i) urna instituição de crédito sujeita a revisão legal de contas; ,

ii) urn intermediário financeiro registado junto da CMV.M, sob o n.° 107;

iii) uma sociedade aberta, emitente de valores mobiliários admitidos à negociação

no mercado regulamentado da Euronext Lisbon, denominado Eurolist by Euronext Lisbon.

21. O BES era, à data da prática dos factos objeto do presente processo de

contraordenação, enquanto instituição de crédito sujeita-a revisão legal de contas e enquanto

emitente de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado, uma

•entidade de interesse público.

22. A KPMG era, à data da prática dos factos objeto do presente processo de

contraordenação, o ROC e o Auditor Externo do BES.

23. A KPMG foi nomeada ROC. do BES, para o quadriénio 2004/2007, na

assembleia geral do BES realizada em 30/03/2004.

24, A KPMG foi nomeada ROC do BES, para o quadriénio 2008/2011, na

assembleia geral do BES realizada em 31/03/2008.

25. A KPMG foi nomeada ROC. do BES, para o quadriénio 2012/2015, na

assembleia geral do BES realizada em 22/03/201.

26. A manutenção em funções da KPMG, como auditor do BES, para além do

segundo mandato de 4 anos, terminado em 2011, foi fundamentado, pela Corn' issão de

Auditoria do BES, nomeadamente, pela garantia da -estabilidade funcional e a eficácia da

auditoria, bem como a manutenção do profundo conhecimento acumulado da KPMG sobre as

operações e riscos do Grupo BES".

27. 0 Grupo BES era comp.osto, para além do próprio BES, pelo conjunto de

empresas nas quais esse Banco detinha uma participação direta ou indireta, superior ou igual a

163



Processo: 290/20.2YUSTRI1
Referência: 17739995

Tribunal da Relação de Lisboa
Secçáo da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

• Recurso Penal •
20%, ou sobre as quais exercia controlo ou influência significativa na sua gestão, e que, por

esse facto, estavam incluídas no seu perímetro de consolidação.

28. Nomeadamente, nos exercícios de 2012 e 2013, o Grupo BES incluiu nò seu

perímetro.de consolidação, para além n de outras, as seguintes entidades:

a) Banco Espírito Santo, S.A. (BES);

b) Banco Espirito Santo Angola, S.A. ("BESA");

c) Aman Bank for Commerce and Investment Stock Company;

d) Espírito Santo Bank, Inc.;
•

e) BES Beteiligungs, GmbH.

29. 0 BES aprovou e divulgou demonstrações financeiras individuais, preparadas

de acordo corn as Normas de Contabilidade Aplicadas ("NCA"), e demonstrações financeiras.

consolidadas, preparadas de acordo com as International Financial Reporting Standards

("1FRS"), com referência aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro

2013.

30. No que respeita ao exercício findo em 31 de dezembro de 20.12, o BES

aprovou as suas demonstrações financeiras individuais e demonstrações financeiras

consolidadas, em reunião do Conselho de Administração realizada ern 1 de março de 2013,

tendo-as divulgado (após aprovação em Assembleia Geral), através do SDI, em 16 de abril de

2013.

• 31. No que respeita ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, o BES

aprovou as suas demonstrações financeiras individuais e demonstrações financeiras

consolidadas, em reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de março de 2014,

•tendo-as divulgado, através do SDI, em 10 de abril de 2014.
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32. 0 • BES aprovou as suas demonstrações financeiras individuais e
demonstrações financeiras consolidadas, em Assembleia Geral realizada ern 15 de maio de

•2014.

33. A KPMG foi o auditor responsável pela Revisão Legal das Contas/Auditoria

sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do BES referentes 'aos

exercícios de 2012 e 2013, e pelas Certificações Legais das Contas e Relatórios de Auditoria

emitidos sobre as referidas demonstrações financeiras. •

O BANCO ESPÍRITO SANTO ANGOLA, S.A.

34. 0 BESA, atualmente designado "Banco Económico, S.A». é um banco de

direito angolano, constituído em 2001, que, à data da prática dos factos objeto do presente

processo de contraordenação, prestava um serviço global a clientes particulares e a empresas.

)-
35. EM 3 I de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2012, o BES era titular. de

uma participação social correspondente a 51,94% do capital social do BESA.

36. Em 31 de dezembro de 2013, o BES era titular de uma participação social

correspondente a 55,71% do capital social do BESA.

37. Entre 2011 e 2013, para além de titular de uma participação social no capital

social do BESA; o BES era também credo-r desse Banco.

. 3á. Entre 31 de dezembro de 200 e 31 de dezembro de 2013, a exposição

(creditícia) direta do BES ao BESA registou a seguinte evolução:

Ano Exposição direta ao 13ESA
• Milhares de Euros

2009 1.664.546
2010 2.038.136 '
2011 2.189.164 '
9019 2.840.789
2013 -- 3.098.262
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39. A exposição (creditícia) direta do BES ao BESA decorria maioritariamente de

• operações de mercado monetário interbancário. •

40. Ern 31 de dezembro de 2011, o BES era credor do BESA no montante total de

2.189.164 milhares de euros. •

41. Em 31 de dezembro de 2012, o BES era credor do BESA no montante total

de 2.840.789 milhares de euro.s.

. 42. Em 31 de dezembro de 2013, o BES era credor do BESA no montante total

de 3.098.262 milhares de euros.

43. À data da prática.dos factos que constituem o objeto do presente processo de

contraordenação, o BESA preparava as suas demonstrações.. financeiras (individuais e

consolidadas) com base nos princípios contabilísticos estabelecidos no Plano Contabilístico

das Instituições Financeiras (CONTIF), e. demais disposições emitidas pelo Banco Nacional

de Angola.

44. A 31/12/2012, as operações de crédito a clientes executadas pelo BESA

deviam ser classificadas em função do seu risco e submetidas à constituição de provisões, de

acordo 'corn o regime previsto no Aviso n.° 3/2012, de 28 de,março, do BNA.

45. De acordo com o disposto, à data, no artigo. I .°, n.° 1, do Aviso n.° 3/2012 do •

BNA, as operações de crédito concedido deviam ser classificadas de acordo com os seguintes

níveis de risco:

NI 'VEL RISCO
A

,
- Nulo

B Muito reduzido
C Reduzido ...

Que, à data da prática dos factos objeto do presente
processo de contraordena0O, era o referencial.de relato
contabilístico em vigor para as Insfituiçi',es Financeiras do
sector bancário Angolano.
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D , Moderado .
E Elevado
F Muito Elevado
G Perda

46. De acordo com o disposto, à data, no artigo l.°, n.° 2, do Aviso n.° 3/2012 do

BNA, na classificação individual do crédito devia-se ter em conta as características e os riscos

da operação-e do tomador do crédito, observando no mínimo:

a) a aplicação dada aos recursos, por tipo ou modalidade de operação;

b) a.atividade predominante do devedor;

c) a vinculação ou não a operações passivas;

d)i) risco de crédito;

e) as garantias recebidas do devedor;

f) a moeda, o indexador e o prazo da operação;

g) a identificação cotnpleta e precisa do tómador do crédito e do grupo económico

a que o mesmo pei:tencesse.

47. De acordo com o disposto, à data; no artigo I.°, n.° 3, do Aviso n.° 3/2012 do.

BNA., a classificação individual do crédito no nível de risco correspondente era da

responsabilidade da instituição detentora do crédito e devia ser efetuada com base numa

estimatiVa de perda provável, calculada mediante a utilização de critérios consistentes e

verificáveis, bem como sustentada por informações internas e externas, contemplando, pelo

menos, os seguintes aspetos:

a) Em relação ao devedor e seus garantes:
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I. •situação.económico-financeira;

•ii. capacidade de gestão e qualidade dos controlos internos;

histórico de pontualidade e atrasos nos pagamentos;

iv. contingências;

v. sector de atividade económica;

vi. área geográfica de atuação; •

vii. limite do crédito. .

b) Em relação à operação e suas garantias:

i. natureza e finalidade da transação; .

cáracterísticas das garantias, particularmente quanto à suficiência e liquidez;

• •iii. valor.

48. De acordo com o dispoSto, à data, no artigo 8.°, n.° I do Aviso n.° 3/2012 do

BNA, a classificação da operação nos níveis de risco devia ser revista com uma periodicidade

minima anual ou sempre que se verificassem alterações que justificassem a realização de uma

• análise à classificação da 'operação, utilizando-se, em qualquer caso, o mesmo procedimento

que determinou a sua classificação inicial.

49. De acordo com o disposto, à data, no artigo 9.°, n.° 1 do Aviso n.° 3/2012 do

BNA, a instituição financeira devia rever mensalmente a classificação de cada crédito em

função do atraso, verificado no pagamento de parcela do principal ou do's encargos,

observando-se que:
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a) atraso superior a 15 (quinze) e igual ou inferior a 30 (trinta) dias devia ser•
classificado como risco do nível 13;

b) atraso superior a 30 (trinta) e igual ou inferior a 60 (sessenta) dias devia ser

classificado como risco do nível C;

c) atraso superior a 60 (sessenta) e igual ou inferior a 90 (noventa) dias devia ser

classificado como risco do nível D;

• d) atraso superior a 90 (noventa) e igual ou inferior a 150 (cento-e cinquenta) dias

devia ser classificado como risco do nível E;

e) atraso superior a 150 (Cento e cinquenta) e igual ou inferior a 180 (cento e

oitenta) dias devia ser classifica.do como risco do nível F;

0 atraso superior a 180 (cento e oitenta) dias devia ser classificado como risco do
•

nível G.

50. De acordo com o disposto, à data, no artigo 9.°, n.° 2, do Aviso n.° 3/2012 do

BNA, a reclassificação do crédito para uma categoria de menor risco, em função da redução

do atraso, estava limitada ao nível estabelecido na classificação inicial ou decorrente da
•avaliação periódica do risco. •

51. De acordo com o disposto, à data, no artigo 10 0, n. 4, do Aviso n.°.3/2012 do

BNA, para os créditos concedidos a clientes por prazos superiores a dois anos, o tempo

decorrido desde a entrada em incumprimento devia ser considerado em dobro face ao período

de tempo acima indicado.

52. De acordo com o disposto, à data, no artigo 15.0, n. 4, do Aviso n.° 3/2012 do

BNA, o crédito objeto de renegociação ,devia ser mantido, no mínimo, no mesmo nível de

risco em que estivesse classificado, podendo ser revista a classificação nos termos previstos

no n.° 1, do artigo 5° do mesmoAviso.
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53. De acordo com o disposto, à data, no' artigo 7.°, do Aviso n.° 3(2012 do BNA,

que tinha por epígrafe "Classificação por arrastamento", os créditos concedidos a um mesmb.

cliente ou grupo económico, deviam ser classificados tendo como referência aqueles que

representassem maior risco.

54. De acordo com o disposto, à data, no artigo 13.°, n.'s 1 e 2 do. Aviso n.°

3/2012, de 28 de março do BNA, a provisão para fazer face às perdas de créditos, bem como

de 'garantias prestadas, devia ser constituída mensalmente, não podendo ser inferior ao

produto' decorrente da aplicação dos percentuais a seguir mencionados sobre o valor'

contabilístico de cada crédito:

Nivel Provisão
Risco

A

C

E

G 100%

0%

1 %

3%

10%

20%

50%

55. De acordo com o disposto, à data, no artigo 17.° do Aviso n.° 3/2012 do BNA,

era proibido o reconhecimento no resultado do período, de proveitos e de custos de qualquer

natureza relativos aos créditos que apresentassem um atraso superior a'60 (sessenta) dias no*

pagamento da parcela • do principal ou encargos.

56. 0 BESA foi, no triénio 2011-2013, o maior banco em Angola em termos de

• valor de crédito concedido e de fundos próprios.
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57. 0 BESA registou nos exercícios de 2011 a 2013, níveis de provisões para

créditos vencidos e de cobrança duvidõsa (medidos pelo rácio Provisões/Créditos

Concedidos) consideravelmente inferiores aos apresentados pelos outros quatro maiores

•bancos angolanos, designadamente:

.

Rácio
Provisões
/ Crédito
concedid

Rácio
Provisões
/ Crédito
concedid

Rácio
Pro visõ es!

Crédito
concedido

2011 2012 2013 •
BESA 1,9 % 3,9 Vo. 3,0 %

Banco de
Poupança .  e :
Crédito, S.A.

11,3 % 11,3 % 8.0 %

.
.

Banco
Angolano d
Investimento •

7,2 % — 9,7 % 13,7%

Banco - BIC,
S.A. '

7.2 % 8,8 % 11%

Banco de
Fomento .
Angola, S.A.

7,0

.

% 6,3 % 6,1 %

O AUDITOR DO BESA: A KPMG ANGOLA — AUDIT, TAX ADVISORY S.A.

58. À data da prática dos factos objeto do presente processo de contraordenação, a

KPMG Angol a — Audit, Tax, Advisory, S.A. (doravante, "KPMG Angola") era o auditor
independente do BESA.

59. À data da prática dos factos objeto do presente processo de contraordenação,

tinham estatuto profissional de Partner da KPMG Angola (Partners com contrato de trabalho

com a KPMG Angola):

a) Jo'ãO Augusto (desde 01/03/2013);
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b) Inês Filipe (desde 01/12/2012);

c) Fernando Mascarenhas (desde 01/03/2012) •

d) Maria Cristina Ferreira (desde 01/03/2013 até 31/12/2013)

e) Paulo Ascençáo (desde 01/01/2013)

•f) Diogo Éloi de Sousa (desde 01/02/2014)

60. À data da prática dos factos objeto do presente processo de contraordenação,

o responsável pela área de auditoria (denominado "Head of Audit" ) da KPMG Angola era .

Vítor Manuel Ribeirinho.

61. À data da prática dos factos objeto do presente processo de contraordenação,.

quer a KPMG quer a KPMG Angola, tinham o mesmo Presidente do Conselho de

Administração (Sikander Sattar) e o Mesmo Head Of Audit (Vítor Ribeirinho).

62. A KPMG Angola efetuou a auditoria às contas do BESA referentes aos

exercícios de 201.1, 2012 e 2013.

63. A KPMG Angola incluiu reservas nos seus Relatórios do Auditor

Indèpendente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do BESA

referentes a.2011 e 2012, relacionadas com o facto de não ter sido possível obter informação

necessária para poder concluir sobre:

• a) a adequação do valor de provisões constituídas pelo BESA para créditos de

I iquidação duvidosa, face aos requisitos estabelecidos no Aviso n.° 3/2012 do BNA;

b) a razoabilidade dos proveitos de crédito reconhecidos pelo BESA em resultados

do exercício (de 2012); •

c) existência, titularidade e valorização de imóveis reconhecidos pelo BESA no

seu balanço.
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64. No dia 30 de outubro de 2012, a KPMG Angola emitiu os Relatórios do

Auditor Independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do

BESA referentes ao exercício findo em 31 de dezembro 2011.

65. A KPMG Angola fez constar no Relatório do Auditor Independente sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do BESA referentes ao exercício de 2011, as

seguintes bases para opinião com reservas:

I À data de 31 de dezembro de 2011, a rubrica do balanço consolidado Provisão

para Créditos de Liquidação Duvidosa apresenta o valor de 9.200.235 milhares de ADA. Em

relação a estas demonstrações financeiras e con siderando que o Banco Espirito Santo Angola,

S.A., ainda não diSpõe, à presente data, de desenvolvimentos informáticos que permitam a

identificação efectiva (i) das operações de crédito que foram objecto de reestruturação e (ii)

do grupo económico em que e ada cliente se insere, não nos é possível .concluir acerca da

adequação do montante registado na rubrica Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa,

face aos requisitos estabelecidos no Aviso n° 4/2011 do Banco Nacional de Angola.":

b) " 2. À data de 31 de D ezembro de 20 I I. a rubrica de balanço Bens Não de

Uso Próprio apresenta o valor de 68.544.844 milhares de AOA relativo a imóveis que não so

parte integrante das instalações do Banco Espirito Santo Angola, S.A., nem se destinam à

prossecução do seu objecto social. Em relação a estas demonstrações financeiras e em virtude

do Banco Espírito Santo Angola, S.A., ainda se encontrar, à presente data, a proceder ao

levantamento exaustivo da informação integral relativa kexistência, titularidade e valorização

dos referidos imóveis, não nos é possível concluir ácerca da adequação da 'rubrica Bens Não

de Uso Próprio.";

c) 3. À data de 31 de Dezembro de 2011, a rubrica de balanço Imposto Industrial

a pagar do exercício corrente apresenta o valor de 1.379.672 milhares de ADA. Em relação a

estas demonstrações financeiras .e em virtude do Banco Espírito Santo Angola, S.A., ainda se

encontrar, à presente data, a proceder ao levantamento exaustivo da informação relativa ao

cálculo do Impiosto Industrial a pagar relativo ao exerc ício findo em 31 de Dezembro de
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2011, não nos é possível concluir acerca da adequação do montante registado na rubrica

Imposto Industrial a pagar do exercício corrente. ".

66. A KPMG Angola fez constar no Relatório do Auditor Independente sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do BESA referentes ao exercício de 2011, a seguinte

opinião corn reservas: "Em nossa opinião, excepto quanto ao efeitos dos ajustamentos que

poderiam revelar - se necessários caso não existissem as limitações descritas nos parágrafos

anteriores, as referidas demonstrações. financeiras consolidadas apresnetam de forma

apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a po'sição financeita consoliada do

Grupo Banco Espirito Santo Angola, .em 31 de dezembro de 2011 e o seu desem penho

financeiro consolidado e fluxos de caixa consolidado relativos ao exercício findo naquela data

de acordo com os princípios estabelecidos no Plano de Contas das Instituições Financeiras

(CONT1F) e outras disposições emitidas pelo BNA .".

67. A KPMG Angola fez constar no Relatório do Auditor Independente sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do BESA referentes ao exercício de 2011, uma

énfase corn o seguinte teor: "Sem afetar a opinião expressa no parágrafo anterior, chamamos a

atenção para o facto de, decorrente das limitações descritas nos parágrafos acima, o Banco

Espírito Santo Angola. S.A., em função .dos ajustamentos que vierem a revelar - se

necessários ao níve I dos seus fundos próprios, deverá avaliar a necessidade do um aumento do

seu capit al social, de forma a manter o cumprimento com os requisitos mínimos em termos

de fundos próprios estabelecidos no Aviso n°.4/2007 do Banco Nacional de Angola.".

• 68. A KPMG Angola emitiu, no dia 28 de junho de 2013, os Relatórios do
Auditor Independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do

BESA referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012.

69. A KPMG Angola fez constar no Relatório do Auditor independente sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do BESA *referentes ao exercício de 2012, as

seguintes bases para opinião com reservas:
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a) " I. À data. de 31 de Dezembro de 2012, a rubrica do balanço consolidado

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa apresenta o valor de 26.134.254 milhares de

AOA (2011: 9.200.235 milhares de AOA).

• Conforme referido no Relatório do Auditor lndependente,.com referência a 31 de

Dezembro de 2011, o Banco Espirito Santo Angola, S.A., continua a não dispor, à presente

• data, de desenvolvimentos informáticos que permitam a verificação do cumprimento dos

requisitos do Aviso n° 3/2012 do BNA para efeitos de constituição da Provisão para Créditos

de Liquidação Duvidosa. Assim, não é possível obter a identificação efectiva (i) das

operações de crédito que foram objecto de reestruturação e (ii) do grup o económico em que

cada cliente se insere, pelo que não conseguimos concluir sobre a adequação do montante

registado na rubrica. Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, face aos requisitos

estabelecidos no Aviso n° 3/2012 do Banco Nacional de Angola. Adicionalmente, à data de 31

de Dezembro de 2012, não foi possível testar o juro reconhecido em resultados consolidados

do exercício proveniente da carteira de crédito concédido a clientes, devido a urna

impossibilidade de extracção da informação do sistema operacional. Por este facto não nos foi

possível analisar a informação de suporte suficiente e apropriada para validar o saldo,

contabilístico da referida conta de Proveitos de créditos no montante de 67.699.602 milhares

de AOA, pelo que não podemos cone luir sobre o mesmo, nem quanto aos efeitos, se alguns,

nas demonstrações financeiras consolidadas em 31 de Dezembro de 2012, de eventuais

ajustamentos que se poderiam ter identificado ser necessários, caso tivéssemos obtido o

referido suporte.";

b) "2. Até 31 de Dezembro de 201 I, o BESA tinha registado na rubrica Bens não

de uso próprio, imóveis que não faziam parte integrante das instalações do Banco Espirito

Santo Angola, SA, nem se destinavam. à prossecução do seu objecto social, no montante de

37.845.257 milhares de AOA.

Nessa daia estava em curso um levantamento exaustivo da informação integral

relativa à existência, titularidade e valorização dos referidos imóveis, pelo que em 2011 não

foi possível concluir acerca da adequação do montante registado na referida r.ubrica. Durante
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ó exercício de 2012, foi constituído o fundo BESA Valorização para o qua] foi transferida

uma parte dos imóveis acima referidos no montante de 75.580.011 milhares de AOA

(37.845.257 milhares de AOA em 2011). No entanto, de acordo c om o enquadramento que

.nos foi apresentado da operação, as unidade S de participação do Fundo foram integralmente

subscritas pelo BESA através da entrada em espécie destes imóveis e a realização da parcela

remanescente em dinheiro. Face à substância da operação, não existiu lugar ao

desreconhecimento dos referidos ativos pelo que se mantém as questões. identificadas em

2011. •

Assim e considerando que o Banco Espírito Santo Angola, S.A., ainda se

encontra, à presente data, a proceder ao levantamento exaustivo da informação integral

relativa à valorização dos imóveis, não nos é possível concluir acerca da adequada

valorização dos mesmos. Deve igualmente ser tido em consideração que de acordo com as

regras do BNA não é permitido às instituições financeiras a dete nção de imóveis que não são

parte integrante das suas instalações, nem se destinam a prossecução do seu objeto social.";

c) "3. No decurso do exercício de 2011, também tinham sido identificados

imóveis no montante de 30.699.587 milhares de AOA que se encontra yam registados na

rubrica de Bens não de uso próprio e que pelo facto de não serem de uso próprio, e tendo em

consideração a regra acima referida, não deveriam estar registados nas contas do Banco. Em

2012, o Banco transferiu de Bens não de uso próprio para Imobilizado em curso, imóveis no

montante de 10.104.180 milhares de AOA (2011: 9.269.130 milhares de AOA) dado o Banco

ter decidido utilizá - los na sua actividade e estarem em fase de construção. Contudo em 2012,

ainda não nos foi possível obter informaçã o sobre a existência, titularidade e valorização de

imóveis no montante de 11.991.244 milhares de AOA (2011: 30.699.587 milhares de AOA),

pelo que não nos podemos pronunciar sobre a razoabilidade deste montante.-;

d) "4. O Código do Impost() Industrial permite a dedução ao resultado tributável

de todos os proveitos provenientes de títulos de dívida 'pública. do Estado angolanO. Para

efeités do apuramento do Imposto Industrial a pagar, o BESA tem vindo a considerar como

dedutíveis, nos diversos exercícios, proveit os financeiros associados a operações com o
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Estado Angolano. Até esta data o Banco não nos apresentou a demonstração de que este

entendimento está alinhado com a legislação fiscal Angolana, pelo que não nos é possível

concluir sobre a razoabilidade do mon tante registado em provisões para contingências fiscais

existentes.".

70. A KPMG Angola fez constar no Relatório do Auditor Independente sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do BESA referentes ao exercício de 2012, a seguinte

opinião com reservas: "Em nossa opinião, excepto quanto ao efeitos dos ajustamentos que

poderiam revelar - se necessários caso não existissem as limitações descritas nos parágrafos

n.° 1 a 4 das Bases para a opinião com Reservas, as referids demonstrações consolidadas

apresentam de forma apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição

financeira consolidadas do Banco Espírito Santo Angola, S.A., em 31 de dezembro de 2012 e

o seu 'desempenho financeiro consolidado e fluxos de caixa consolidado relat ivos ao

exercício findo naquela data de acordo com os princípios estabelecidos no Plano de Contas

das instituições Financeiras (CONT1F) e outras disposições emitidas pelo BNA.-,

71. A KPMG Angola fez constar no Relatório do Auditor Independente sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do BESA referentes ao exercício de 2012, a seguinte

ên fase :

"Sem afetar a opinião expressa no parágrafo anterior, chamamos a atenção para o

facto de decorrente das limitações descritas nos parágrafos no 1 a 4 das Bases para a opinião

com Reservas, o Banco Espírito Santo Angola. S.A. em função dos ajustamentos que vierem a

revelar-se necessários ao nível dos seus fundos próprios, deverá avaliar a necessidade do um

aumento do seu capital social, de forma a manter o cumprimento com os requisitos mínimos

em termos de fundos próprios estabelecidos no Aviso n °.4 /2007 do Banco Nacional de

Angola.".

72. A KPMG Angola emitiu, no dia 4 de junho de 2014, os Relatórios do Auditor

Independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do BESA

referent 73. A KPMG Angola fez constar no Relatório do Auditor Independente sobre as
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demonstrações financeiras consolidadas do BESA referentes ao exercício de 2013, as

seguintes bases para opinião com reservas:

a)." 1. No âmbito do nosso trabalho, foi - nos prestado um conjunto de

informação relativamente à estrutura do Grupo, com a discriminação das empresas nas quais o

Banco detém uma participação directa ou indirecta, superior ou igual a 20 %, ou sobre as

quais exerce controlo ou influência significativa na sua gestão, e que foram incluídas no

pèrímetro de consolidação.

Não obstante, no exercício de 2013 identificamos um conjunto de operações de

crédito a cinco entidades no montante de 50.05 4.688 milhares de AOA; com vista a financiar

projectos imobiliários, cujo nível de capitais próprios desss Sociedades é significativamente

reduzido quando comparado com o valor total de investimento. Adicionalmente não nos foi

possível confirmar a capacidade financeira de geração de cash -flows dos referidos projectos,

de forma a podermos concluir que a maioria dos riscos e beneficios associados a esses

projectos pertencem aos detentores de capital dessas Sociedades. Desta forma, não nos foi

possível avaliar se o perímetro de consolidação do Banco deveria incluir estas Sociedades.,

• b) "2. No exercício de 2013, o Banco registou um aumento de capital social no
montante de 49.806.083 milhares de AOA, do qual foram realizados 48.000.000 milhares de

AOA, por entrada de accionistas e 1.806.083 milhares de AOA, em resultado da actualização

monetária efectuada ao capital social anteriormente realizado, reconhecido por contrapartida

de custos do exercício.

Em nossa opinião, de acordo com as regras contabilisticas do CON TIF, não

estão reunidos requisitos contabilisticos que permitam qúe o Banco . proceda a urna

actualizaçao monetária do seu capital social, pelo que o mesmo se encontra sobrevalorizado

naquele montante e o resultado do exercício subvalorizado à presenta dat a. De referir, que o

impacto da actualização monetária efectuada pelo Banco em fundos próprios é neutra";

c) "3. 0 Código do Imposto Industrial permite a dedução ao resultado tributável

de todos os proveitos provenientes de títulos de dívida pública do Estado angolano.



Processo: 290/20.2YUSTRI1
Referência: 17739995

?'47.

Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Recurso Penal

Para efeitos do apuramento do Imposto Industrial a pagar o BESA tern vindo a

considerar como dedutíveis, nos exercícios até 2011, proveitos financeiros associados a

operações com o Estado Angolano.

Até esta data o Banco não nos apresentou a de monstração de que este

entendimento está alinhado com a legislação fiscal Angolana, pelo que não nos é possível

concluir sobre a razoabilidade do montante registado em provisões para contingências fiscais

existentes.". •

74. A KPMG Angola fez constar no Relatório do Auditor Independente sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do BESA referentes ao exercício -de 2013, a seguinte

•opinião com reservas:

"Ern nossa opinião, excepto quanto ao efeitos dos ajustamentos que poderiam

revelar - se necessários caso não existissem as limitações descritas nos parágrafos n.° 1 a 3 das

Bases para opinião com Reservas, as referidas demonstrações financeiras consolidadas

apresentam de forma apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição

financeira cons olidadas do Banco Espírito Santo Angola, S.A., em 31 de dezembro de 2013 e

o seu desempenho financeiro consolidado e fluxos de caixa consolidado relativos ao exercício

findo naquela data de acordo com os principios. estabelecidos no Plano de Contas das Inst

ituições Financeiras (CONTIF) e outras disposições emitidas pelo BNA.".

75. A KPMG Angola fez constar no Relatório do Auditor Independente sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do BESA referentes ao exercício. de 2013, as

seguintes ênfases: a) -1. Con forme referido no Relatório do Auditor Independente, com

referência a 31 de Dezembro de 2012, o Banco Espirito Santo Angola, SA.. não dispunha,

naquela data, de desenvolvimentos informáticos que permitissem a veri Ficação do

cumprimento dos requisitos, do Av iso n.° 3/2012 do BNA para efeitos »de constituição da

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, que à data de 31 de Dezembro de 2013

apresenta o valor de 23.458.564 milhares de AOA (2012: 26.134.254 milhares de AOA).
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Assim, à data de 31 de .Dezembro de 2012 não foi possível obter a identificação

• efectiva (i) das operações de crédito que foram objecto de restruturação e (ii) do* grupo

económico em que cada .cliente se insere, pelo que não conseguimos concluir sobre a

adequação do montante registado na rub rica Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa,

face aos requisitos estabelecidos no Aviso n.° 3/2012 do Banco Nacional de Angola.

Sem prejuízo do referido nos parágrafos anteriores e do seu impacto ao nível da

classificação do crédito concedido de acordo com o Aviso 3/2012 do BNA, a exposição

líquida dos • colaterais dos referidos créditos em 2013, está coberta por garantia soberana,
emitida pelo Estado Angolano, recebida pelo Banco durante o exercício de 2013, conforme

descrito na nota 8 às demonstraçõ es- financeiras.

Adicionalmente, em 31 de Dezembro de 2012, não tinha sido possível testar o

juro reconhecido em resultados do exercício no montante de 67.699.602 milhares de AOA,

proveniente da carteira de crédito concedido a clientes, devido a uma impossibilidade de

extracção da informação do sistema operacional. Os referidos juros encontram-se igualmente

cobertos pela garantia soberana, emitida pelo Estado Angolano, recebida pelo Banco durante

o exercício de 2013, conforme descrito na nota 8 às demonstra ções financeiras.";

Adicionalmente, em 31 de Dezembro de .2012, não tinha sido possível testar o

juro reconhecido em resultados do exercício no montante de 67.699.602 milhares de AOA,

proveniente da carteira de crédito concedido a clientes, devido a uma impossibilidade de

extracção da informação do sistema operacional. Os referidos juros encontram-se igualmente

cobertos pela garantia soberana, emitida pelo Estado Angolano, recebida pelo Banco durante

o exercício de 2013, conforme descrito na nota 8 às demonstra ções financeiras.";

b) "2. Conforme referido no Relatório do Auditor Independente, com referência a

31 de Dezerribro de 2012, naquele exercício foi constituído o fundo BESA Valorização para o

qual foram transferidos imóveis no montante de 75.580.011 milhares de AOA. No entanto, de

acordo com o enquadramento que, nos foi apresentado da operação, • as' unidades de
participação do Fundo foram, integralmente subscritas pelo BESA através da entrada em
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espécie destes imóveis e a realização da parcela remanescente em dinheiro. Face à substância

da operação, não existiu lugar ao desreconheciMento dos referidos activos que se encontram

registados em Bens não de uso próprio. A 31 de Dezembro de 2013, o saldo desta rubrica

ascendia ao montante de 103.447.031 milhares de AOA.

Face às avaliações realizadas por entidades externas, durante o exercício de 2013,

e à convicção do Conselho de Administração do Banco que o valor futuro desses activos, após

conclusão dos' diversos projectos, é recuperável, consideramos ultrapassada a limitação de

âmbito mencionada no nosso relatório relativo ao exercício de 2012. ;' ;

c) "3. Conforme referido no Relatório do Auditor Independente, corn referência a .

3 I de Dezembro de 2012, não nos tinha sido possível obter informação sobre a existência e

titularidade de imóveis registados em Imobilizado em curso no montante de 7.190.235

milhares de AOA (2012: 7.190.235 milhares de AOA) e Outros valores no montante de

4.801.009 milhares de AOA (2012: 4.801.009 milhares de AOA). •

Não obstante esta situação se manter com referência a 31 de Dezembro de 2013,

o valor destes activos passou a estar substancialmente coberto pela garantia soberana, emitida

pelo Estado Angolano, nomeadamente no montante de 11.589.249 milhares de AOA,

conforme descrito nas notas 9 e 12 às demonstr ações financeiras, pelo que consideramos

ultrapassada a limitação de âmbito mencionada no nosso relatório relativo ao exercício de

2 0 1 2 . " ;

d) " 4. As demonstrações financeiras foram prestadas com base na continuidade

das operações, a qual depende da manutençã o das garantias recebidas pelo Banco e do apoio

dos accionistas na cobertura dos riscos da sua actividade.";

e) 5. Decorrente.dos ajustamentos que vieram a.revelar-se necessários ao nível

dos capitais próprios do Banco, caso não existissem as limitações des critas nos parágrafos 1 a

3 das Bases para a opinião corn Reservas e em função de possíveis alterações nos

pressupostos inerentes às situações mencionadas nos Ênfases 1 a 4 acima, o Banco Espírito

Santo Angola, SA., deverá avaliar a necessidade do um aument o do capital social, de forma a
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manter o cumprimento com os requisitos mínimos em termos de fundos, próprios

estabelecidos no Avisci n°. 4/2007 do Banco Nacional de Angola.".

76. A responsabilidade e coordenação dos trabalhos de auditoria da KPMG

Angola sobre as demonstrações financeiras do BESA-, nomeadamente o Relatório do Auditor

Independente, referentes aos exercícios de 2012 a 2013, foram asseguradas por Inês Filipe:

DA AUDITORIA EFETUADA PELA KPMG SOBRE A INFORMA CÃO
FINANCEIRA CONTIDA DAS DEMONSTRA COES CONSOLIDADAS DO BES NO

EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2012

77. A KPMG emitiu, no dia 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas

e Relatório de Auditoria sobre a informação financeira consolidada contida no Relatório de

Gestão e nas demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício findo em

31 de dezembro de 2012.

78. Na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012, a KPMG

expressou a opinião de que "as referidas demonstrações financeiras consolidadas apresentam

de forma verdadeira e apropriada, ern todos os aspectos materialmente relevantes, a posição

financeira consolidada do Banco Espirito Santo, S.A., em 31 de dezembro de 2012, o

resultado con solidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, -as alterações

nos capitais próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa no exercício findo

naquela.data, em conformidade.com as 1FRS, tal como adoptadas na União Europeia e a infor

mação nelas constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e licita",

79. A KPMG não incluiu reservas ou ênfases na Certificação Legal das Contas e

Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2012. es ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013.
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80. A equipa da KPMG responsável pela auditoria às contas do Grupo BES

referentes a 2012 (denominada "Group Engagement Team" ) era composta pelos seguintes

elementos:

a) Silvia Gomes ( Partner );

b) Inês Viegas ( Partner );

c) Fernando Antunes ( Partner );

d) António Dias Filipe Fonseca Brás ( Senior Manager );

e) Pedro Guerreiro ( Senior Manager );

f) Carolina Estevão ( Senior Manager );

g) Marco Alves ( Manager );

h) Bruno Gaspar ( Manager );

i) João Sarandeses ( Manager );

• j) Liliana Vanessa Assua Lopes ( Manager );

k) Sérgio Martinho ( Manager );

1) Luís Arede Carvalho ( Manager );

m) Ana Catarina Barbosa André( Senior );

n) Sofia Costa ( Senior );

o) João Jesus ( Staff );

p) Cristina Barroso ( Staff );
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q) Ana Rita Martins ( Staff);

r) Sara Maurício ( Staff );

s) André Penedo ( Staff );

t) Filipa Martin ( Staff).

. 81. A KPMG designou, no âmbito e para efeitos da referida auditoria, Sílvia

Gomes, Fernando Antunes, António Dias Filipe Fonseca Brás (Filipe Brás) e Pedro Guerreiro

como seus representantes perante o Grupo BES.

82. Para além das pessoas identificadas no ponto anterior, participaram também na

auditoria sobre a's contas do Grupo BES referentes a 2012:

a) Sikander Abdul Sattar ( Senior Partner );

b) Vitor Ribeirinho ( Head of Audit ).

83. Inês Filipe foi a revisora do controlo de qualidade do trabalho de auditoria

("Engagement' Quality Control Reviewer") executad6pela referida equipa da KPMG sobre as

contas do Grupo BES referentes ao exercício de 2012.

84. A KPMG definiu, no âmbito e para efeitos da auditoria às demonstrações

financeiras consolidadas do Grupo BES, um nível de materialidade global de € 22.000.000,00,
e 'um nível de ajustàmento permitido (AMPT audit misstatement posting thresold) de €
1.100.000,00.

DA DOCUMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE

COMPONENTES DO GRUPO BES COMO COMPONENTES NÃO SIGNIFICATIVOS
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85. Em 31/12/2012, o BES detinha uma participação de 40% no capital social do

"Aman Bank for Commerce and Investment Stock Company" (de ora em diante, "Aman -

Bank") e o controlo sobre as atividades desse banco.

86. 0 BES detinha, em 31/12/2012, uma participação de 99,99% no capital social

do "Espírito Santo Bank, Inc" (de ora em diante, "ES sank Miami");

87. 0. BES consolidou, nas suas demonstrações financeiras consolidadas

referentes ao exercício de 2012, pelo método de consolidação • integral, o balanço e os
resultados do "Aman Bank" e do "ES Bank Miami" respeitante S ao mesmo exercício.

88. No âmbito da conceção do plano da auditoria' sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012, a KPMG classificou o

"Aman Bank" e o "ES Bank Miami" como "componentes não significativos" do Grupo BES.

89. A KPMG documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre

o exercício de 2012 do Grupo BES, ter classificado o "Aman Bank" e o "ES Bank Miami"

como" componentes não significativos "88 do Grupo BES.

90. Na sequência da classificação do "Aman Bank" e do "ES Bank Miami "

como componentes n.ão significativos do Grupo BES, a KPMG:

• a) Não realizou, no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do Grupo BES referentes ao exercício de 2012, por si e/ou através de

outras entidades da rede KPMG, unia auditoria sobre a informação financeira às mesmas

respeitante, que foi objeto de consolidação nas referidas demonstrações financeiras do Grupo

BES;

. b) Prescindiu, para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do grupo BES, do envio de qualquer reporte por parte das entidades da rede

KPMG que efetuaram as auditorias estatutárias sobre o "Aman Bank" (KPMG Líbia) e sobre

o" ES Bank Miami " (KPMG Miami);
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C) Realizou (somente) procedimentos analíticos, ao nível do Grupo BES, sobre a

informação financeira relativa aos referidos componentes.

91. A KPMG documentou nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre

o exercício de 2012 do Grupo BES, a propósito do "Threshold for financial significance " das

•componentes do Grupo BES, a seguinte informação: "Por solicitação da Comissão Executiva

do BES, a KPMG faz trabalho de auditoria para efeitos das demonstrações financeiras do BES

. com referência ao YE 20212 na quase totalidade das empresas que consolidam diretamente no

.banco.

As principais excepções, são as entidades abaixo indicadas: •

Parsuni — Sociedade Unipessoal, SGPS (Portugal); •

Quinta dos Cónegos — Sociedade Imobiliária, S.A. (Portugal);

Oblog Consulting, S.A. (Portugal); • •

Fiduprivate - Soc. Serviços de Consult. Adm. De Empresas, S.A. (Portugal);

ESEGUR — Espirito Santo Segurança, S.A. (Portugal); •

Europe Assistance — Companhia Portuguesa de Seguros de Assistência, S.A.

(EURASS) (Portugal);

. Locarent — Companhia Portuguesa de Seguros de Viaturas, S.A. (Portugal);

Banco Deite Ire Venezie, Spa (Itália); •

Nanium, S.A. (Portugal);

• Aenor Douro — Estradas do Douro Interior, S.A. (Portugal);
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Ascendi Pinhal Interior — Estradas do Pinhal Inferior, S.A. (Portugal);

Unicre — Instituição Financeira de Crédito S.A. (Portugal).

Espirito Santo Representação S.A., Ltda (ESREP)

)jar Leasing Árgélie;

Estas entidades, em conjunto, representam cerca de menos de 0,5% do activo

consolidado do BES. Desta forma optámos por não determinar qualquer tipo de thresold, pois

auditamos a quase totalidade das empresas do Grupo. Deve ser referido adicionalmente que

não foi identificado em nenhuma das entidades acima um risco -significativo para as

demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BES."

92. A KPMG não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria

sobre o exercício de 2012 do Grupo BES, informação que permita compreender. o(s)

critério(s) observados na classificação do "Anian Bank" e do "ES Miami Bank", como

componentes "não significativos" do Grupo BES, nem as bases de suporte do julgamento pela

mesma efetuado (e/ou a decisão tomada) quanto a essa classificação.

Com efeito:

93. A 31/12/2012:

a) o valor total do ativo do "Arnan Bank" era de 788.920 milhares de euros e

representava 0,94% do valor total do ativo consolidado do Grupo BES, que era de 83.690.828

milhares de euros;

b) o valor total do ativo do "ES Miami Bank" era de 475.909 milhares de euros, e

representava 0,57% do valor total do ativo consolidado do Grupo BES, que era de 83.690.828

milhares de euros;
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c) o valor conjunto do ativo total do "Aman Bank" e do "ES Miami Bank"

(1.264.829 milhares de euros) representava cerca de 1,51% do valor total do ativo

consolidado do Grupo BES.

94: A KPMG não documentou, contudo, tios seus papéis de trabalho referentes áo

exercício de 2012 do Grupo BES, *os critérios observados e/ou os motivos pelos, quais

classificou o "Aman Bank'.' e o "ES Miami Bank" como "componentes não significativos" do

Grupo BES.

95. A KPMG não documentou nos mesmos papéis de trabalho uma justificação

para a não classificação do "Aman Bank" como um componente "Likely to include significant

risk", considerando o risco de existência de erros materialmente relevantes, atento o seu

enquadramento politico e posicionamento geográfico (Líbia).

96. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos,

os quais são factos próprios, em que interveio e que praticou.

97. A -KPMG sabia que:

a) Documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES, ter classificado.o Aman Bank" e o "ES Miami Bank" como

"componentes não significativos" do Grupo BES; (fls. 3303-3306)

b) Não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de' 2012 do Grupo BES, 'os critérios observados e/ou os motivos pará a referida

•classificação;

• • c) Não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES, uma justificação para a não classificação do "Aman Bank"

corno. um componente "Likely to include significant risk", considerando o risco de existência

de erros materialmente relevantes, atento o seu enquadramento político e posicionamento

geográfico (Líbia);
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d) Emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de

2012, afirmando que estas " apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os

aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do BES, o resultado

consolidado d as suas operações, o rendimento integral consolidado, as alterações no capitais

próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa dessa entidade, em conformidade

com as IFRS (...)".

98. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.

A AUDITORL4 EFETUADA SOBRE A INFORMAÇÃO FINANCEIRA

REFERENTE AO BESA OBJECTO DE CONSOLIDAÇÃO NAS CONTAS DOS BES

I. Enquadramento

99. 0 BES aprovou e divulgou, nas suas demonstrações fmanceiras consolidadas

referentes ao exercício de 2012, o seguinte Balanço Consolidado:
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,
ACTIVO . ,

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 1.377.541 •

Disponibilidades em outras instituições de crédito 681.077
Ativos financeiros detidos para negociação 3.925.399 ,
Outros ativos financeiros ao justo valor através de 2.821.553
Ativos financeiros disponíveis para venda 10.755.310 •
Aplicações em instituições de crédito 5.426.518
Crédito a clientes 47.706.392
Investimentos detidos até à maturidáde 941.549
Derivados de cobertura 516.520
Ativos não correntes detidos para venda 3.277.540
Propriedades de investimento 441.988
Outros ativos tangíveis 931.622

'Ativos intangíveis . 555.326

consolidacão

Investimentos em associadas e filiais excluídas da 580.982

Ativos por impostos correntes . 24.648
Ativos por impostos diferidos • 728.905
Provisões técnicas de resseguro cedido • 3.804
Outros ativos 2.994.154 •
TOTAL DO ACTIVO • . 83.690.828

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO .
Un. 1000 f
PASSIVO:
Recursos de bancos centrais .
(dos quais do Sistema Europeu de Bancos Centrais)

10.893.320
• (10.2 79.382)

Passivo Financeiros detidos para negociação 2.122.025
Recursos de outras instituições de crédito 5.088.628

Recursos de clientes e outros empréstimos • 34.540.323

Responsabilidades representadas por títulos , 15.424.061

Derivados de cobertura 125.199

Contratos de investimento 3.413.563

• Passivos não correntes detidos para venda 175.945
Provisões .. 236.950

Provisões Técnicas 1.577.408
Passivos por impostos correntes 221.199
Passivos por impostos diferidos 154.015
Outros passivos subordinados 839.816

. Outros passivos • . .. 1.145.602
TOTAL DO PASSIVO •

,
75.958.084

CAPITAL PRÓPRIO:

- Capital . , 5.040.124
Prémios de emissão 1.069.517

_
Outros instrumentos de capital 29.295
Ações próprias (6.991)
Ações preferenciais 193.289
Reservas de reavaliação • (686.666)

Outras reservas e resultados transitados • 1.328.630
Resultado do exercício 96.101
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Interesses que não controlam 669,445

-TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 7.732.744
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO 83.690.828

100. 0 valor da rubrica "Crédito a Clientes" do balanço consolidado divulgado

pap BES, com referência a 31/12/2012, era de 47.706.392 milhares de euros.

. 101. 0 valor da rubrica "Ativos não Correntes Detidos para Venda" do balanço

consolidado divulgado pelo BES, com referência a 31/12/2012, era de 3.277.540 milhares de

euros.

102. 0 BES aprovou e' divulgou, nas suas demonstrações financeiras

consolidadas referentes ao exercício de 2012, a seguinte Demonstração de Resultados

Consolidados:

•• • 1.1n, 1000 e

• _2012

'jut-as c rendimentos similares 3.914.109

juros e encargos similares . ._ - (2.733.601),
1.180.508Margem financeira

•
-

Rendimentos dc instrutnentos de capital 72.604
.

Rendimentos de serviços e comissões . 975.062

Encargos com serviços e comissões (181.144),

Resultados de ativos e passivos avaliados no justo valor através de resultados
.. • ..

, (59.408)

. •

Resultados de ativos financeiros detidos para venda 600.206.

Resultados de rcavaliaçâo cambial (23.788)

Resultados de aliena0o de outros ath:os • (42.159)

Prémios líquidos de resseguro 62.257

Custos com sini.stri)s líquidos de resseguro (362.973)

Variações das provisões técnicas líquidas de resseguro , - 301.423
Outros resultados de explora0o .

118.246
Produto da atividade

•

2.640.834

.

Custos com pessoal (598.883)
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Gastos gerais adrainistrativos (442.120)

Amortizações do exercício • (108.074)
Provisões líquidas de reposições e anulações _ • (56.978)
imparidade do crédito liquida de reversões e recuperações .. (814.832)

(106.727)imparidade de outros ativos financeiros líquida de reversões e

fccuperações '

1mparidadc de outros ativos líquida de reversões e recuperações • (220.893)

Resultados de associadas e empreendimentos conjuntos (equivalência patrimonial) (80.891)

Resultado antes de impostos e de interesses que não controlam 211.436

Impostos

Correntes . (135.350)

Diferidos ' 52.434 .

Resultado liquido do Exercício , ' • 119.836

Atribuível aos•acionistas do Banco . • 96.101

Atribuível aos interesses que não controlam • 23.735

103. 0 valor da rubrica "Imparidade do Crédito Líquida de Reversões e

Recuperações" da demonstração de resultados consolidados' divulgada pelo BES, corn

referência a 31/12/2012, era de 814.832 milhares de euros.

104. 0 valor da rubrica "Juros e Rendimentos Similares" da demonstração dè

resultados consolidadqs divulgada pelo BES, com referência a 31/12/2012, era de 3.914:109

.milhares de euros.

105. 0 valor da rubrica "Margem Financeira" da demonstração de resultados

consolidados divulgada pelo BES, corn referência a 31/12/2012, era de 1 1 80.508 milhares de

euros.

106. 0 va:lor da rubrica "Resultado Líquido" da demonstração de resultados

consolidados divulgada pelo BES, com referência a 31/12/2012, era de 119.836 milhares Fie

euros.
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107. Nas suas demonstrações financeiras consolidadas referentes ao exercício de

2012, o BES consolidou, pelo método de consolidação integral, informação financeira relativa

•ao BESA. •

108. 'Para efeitos de consolidação da informação financeira relativa ao BESA, o

BES utilizou informação financeira preparada pelo BESA.

109. 0 balanço do BESA a .31/12/2012 considerado pelo BES (antes de

ajustamentos de consolidação) para efeitos de consolidação nas suas contas (consolidadas)

relativas ao exercício de 2012, foi o seguinte:

,
Un. 1000

Descrição .
Caixa e disponíbilidades bancos centrais • 426.37
Dis.ponibilidades em outras instituições de crédito ' 31,961

Outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados 44.621

Ativos financeiros detidos para neg.ociação . 909.64"

Aplicações ern instituições de crédito 1.08
Crédito a clientes , 5.20.66

Ativos não correntes 'detidos para venda 757.97'
Outros ativos tangíveis 466.701
Ativos intangíveis , 9.62

Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação 1.141

Ativos por impostos correntes
Outros Ativos 28.958

Total do Ativo •
.

7.940.749
.

Recursos de Bancos Centrais . 427:774

Recursos de outras instituições de crédito • 3.898.991
Recursos de clientes e outros empréstimos . 2.758.38'
Passivos não correntes detidos para venda
Provisões 3.03"
Passivos por impostos cOrrentes 22.386

Outros passivos subordinados "4
Instrumentos representativos de capital.
Outros passivos 5.284
Total do Passivo 7.116.09

Capital • 129.248

,Reservas de reavaliação
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Ou trai reservas e resultados transitados 64'.'4')
Resultado líquido 53.166

Total de Capital 824.656
Total de Passivo + Capital 7.940.749

11.0. O valor da rubrica "Crédito a Clientes" do balanço do BESA a 31/12/2012

(considerado pelo BES para efeitos .de 'consolidação nas suas contas) era de 5.262.662

milhares de euros.

111.0 valor da rubrica "Ativos não Correntes Detidos para Venda" do balanço

do BESA a 31/12/2012 (considerado pelo BES para efeitos de consolidação pas suas contas),

era de 757.972 milhares de euros.

112. O valor da rubrica "Total de Capital" (Capital Próprio) do balanço do BESA

a 31/12/2012 (considerado pelo BES para efeitos de consolidação nas suas contas), era de

824.656 milhares de euros.

113. A Demonstração de Resultados do BESA a 31/12/2012, considerada pelo

BES (antes de ajustamentos de consolidação) para efeitos de consolidação nas suas contas

relativas ao exercício de 2012, foi a seguinte:

Un. 1000 C
Descrição '
Resultado Financeiro 141.099

Servico a clientes - . 121.476
Produto Bancário Comercial 262.575
Resultados de Operações Financeiras e diversos 35.726

Produto Bancário Total _. 298.301:
Custoscom pessoal (54.905)
Gastos Gerais Administrativos 1 • (38.345)
Depreciações e amortizações ( 9 . 7 0 6 ) R e s u l t a d o

Bruto 195.345
Imparidade do credito (47.302)

Outras provisões (90.374)
Resultado antes de impostos 57.669
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Impostos correntes 4.503

lmpos tos di feridos .-

Resultado após impostos 53.166
Interesses minoritários -

Resultado líquido do exercício 53.166

114. 0 valor da rubrica "Resultado Financeiro" da demonstração de resultados do

BESA a 31/12/201.2 era de 141.099 milhares de euros.

115. 0 valor da rubrica "Imparidade do Crédito" da demonstração de resultados

do BESA a 31/12/2012 era de 47.302 milhares de cures.

116. 0 \;alor da rubrica 'Resultado Liquido do Exercício" da demonstração de

resultados do BESA a 31/12/2012 era de 53.166 milhares de euros.

• 117. 0 BESA era, para além do próprio BES (individual), a entidade com maior
representatividade no ativo consolidado do Grupo BES.

118. No âmbito da conceção do plano de auditoria relativo às demonstrações

financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012, a KPMG classificou o

BESA como componente significativo do (Grupo) BES, por considerar tratar-se de uin

componente com importância finariceira individual para o (Grupo) BES.

119. ,A classificação do BESA corno componente significativo do BES

deterrninou, de acordo corn 'o plano de auditoria da KPMG para o exercício de 2012, a

realização de uma auditoria (completa) sobre a informação financeira preparada pelo BESA

para efeitos de consolidação nas contas consolidadas do BES.

120. A auditoria a efetuar sobre a informação financeira'do BESA tinha por

objetivo a emissão de urna, opinião por parte da KPMG, enquanto auditor do (Grupo) BES,

sobre se as demonstrações financeiras consolidadas do BES, preparadas de acordo com as

International Financial Reporting Standards ("1FRS"), apresentavam de forma verdadeira e
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apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do

Grupo DES, a 31 de dezembro de 2ó12.

121. 0 Grupo BES designou a KPMG Angola para executar a auditoria sobre a

informação financeira preparada pelo BESA para efeitos de consolidação nas contas do BES.

122. A KPMG aceitou a designação da KPMG Angola para executar a auditoria

sobre a informação financeira preparada pelo BESA para efeitos de consolidação nas contas

do BES.

123. A KPMG transmitiu à KPMG Angola, com vista à realização da referida

auditoria sobre o "componente •BESA", para efeitos da auditoria sobre as demonstrações
financeiras consolidadas do BES, um documento onde fez constar instruções de auditoria.

124. A KPMG identificou, nas instruções de auditoria que transmitiu à KPMG

Angola, um conjunto de riscos significativos de distorção material nas demonstrações

financeiras do grupo (BES), devido a fraude ou erro, que considerava serem relevantes para o

escopo do trabalho a realizar pelos vários ailditores dos componentes (entre os quais se

contava a KPMG Angola), enquanto parte do trabalho de auditoria sobre as demonstrações

financeiras do Grupo BES.

125. A KPMG fez constar nas referidas instruções de auditoria, entre outros, os
•

seguintes riscos significativos de distorção material, devido a fraude ou erro, das

demonstrações financeiras do Grupo BES: a) Inadequada valorização da carteira de crédito

(imparidade do crédito), tendo em consideração a pressão envolvente de aumento dos

resultados e a melhoria dos ràcios (AV) ("Impairment of loans portfolio considering the

current economic environment and the markets pressure in terms of results increase and ratios

improvement (A.V.)"), b) Reconhecimento. do Crédito sobre a margem financeira (CEA)

("Revenue recognition — Net interest income (C.E.A))".

126. A KPMG solicitou, ainda, nas referidas instruções, que os auditores dos.

componentes (entre os quais se contava a KPMG Angola), lhe comunicassem,

196



Processo: 290,20.2YUSTR.L1
Referência: 17739995

Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorréncia, Regulação e Supervisão

Recurso Penal

atempadamente, quaisquer outros riscos significativos de distorção material, devido a fraude

ou erro, que fossem identificados, bem como as respostas a tais riscos.

127. A KPMG Angola transmitiu à KPMG, através de documento intitulado

"Highlights Interim Memorandum - Audit", assinado por Inês Filipe, em representação da

KPMG Angola, e datado de 19 de outubro de 2012, a seguinte informação relativa ao risco

significativo identificado de "Inadequada valorização (irnparidade) da carteira de crédito" do

BESA:

" Risk Short Description / Inadequada valorização da carteira de crédito + Juros

(imparidade do crédito), tendo em consideração (1) a extensão e completude da informação,

(ii) a complexidade associada e (iii) o elevado volume de transações (...) Detailed Description

No âmbito do nosso trabalho de auditoria às demonstrações financeiras do BESA planeamos

efetuar uma revisão da carteira de crédito do Banco com o objetivo de concluir sobre a

adequação das perdas por imparidade registadas a 30 de setembro de 2012. Para o efeito foi

selecionada, com base num ficheiro da carteira de crédito preparado e disponibilizado pelo

Banco, uma amostra da carteira de crédito à data de 30 de setembro de 2012. Relativamente

ao juro proveniente da carteira de crédito concedido a clientes e reconhecido em resultados do

exercício, planeamos efetuar (i) uma avaliação do ambiente de controlo a nível do sistema

informático do BESA. que compreenderá a identificação, avaliação do desenho e realização

de testes aos controlos chave a nível do sistema informático do Banco e (ii) o recalculo

independente do actual de juro a reconhecer (com base em informação extraída do sistema

operacional do Banco) para posterior comparação com o valor registado contabilisticanriente,

com vista a apurar a existência de eventuais desvios. (...)

Results/Findings, including the consideration of contradictory evidence in

assessing management's judgements regarding accounting estimates (applicable to

significant risks and going concern risk; not applicable to financial statement level risk):

À data deste memo, continuamos a aguardar a informação necessária à execução

dos nossos procedimentos substantivos sobre a carteira de crédito. É expectável que a
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informação seja disponibi l izada até ao final do ano. Relativamente à anál ise do ambiente de

controlo a nível do sistema informático do banco no que respeita ao cálculo e registo do actual

do juro, a mesma encontra-se ern fase de conclusão, não tendo até à data deste memo, sido

detetadas situações relevantes. No que respeita ao recalculo do juro (teste substantivo),

continuamos a aguardar. que seja possível efetuar a extração da informação do sistema do

banco para posteriormente podermos efetuar o nosso recalculo.

Adicionalmente, e no âmbitó do nosso trabalho interino, tomámos _conhecimento

dos resultados de uma análise de sensibilidade realizada pelo Banco Nacional de Angola

(BNA), em Maio de 2012, no •ânibito da supervisão e cujo objetivo foi identificar as

potenciais vulnerabi l idades no agregado do Sistema Financeiro Angolano, e que, no caso do

I3ESA, concluiu por um potencial Ajustamento às 'provisões do Banco ("em cenários de

stress" ), corn referência a 31 de dezembro de 2011; cujd montante séria abaixo dá

materialidade de auditoria definida para o Grupo. O referido exercício realizaClo pelo BNA

baseou-se numa abordagem de análise de sensibil idade, considerando as principais variáveis:

i) redução de I e 2 níveis de Risco, na classificação da carteira de crédito;  i i) subida de 1 e 2%*

das taxas de juro;  i i i ) Apreciação do AKZ de 3% face ao USD e depreciação do AKZ de 5% e

10% face ao USD." .

128. A. KPMG Angola transmitiu à KPMG, através do mesmo documento

"Highlights Interim Memorandum - Audit" , assinado por Inês Filipe, ern representação da

KPMG Angola, e datado de 19 de outubro de 2012, a seguinte informação relativa ao risco

significativo identificado de "Revenue recognition sobre a margem financeira"  do BESA:

"Risk Short Description / Revenue recognition sobre a margem financeira (...) Detailed

Descriptión / Estas rubricas têm um volume muito significativo de transações e de naturezas

"muitos distintas (títulos, crédito, aplicações e recursos). Adicionalmente, a margem financeira

é um indicador usado na análise da performánce dos Bancos. (...)

Results/Findings, including the consideration of contradictory evidence in

assessing managment' s judgements regardin accounting estimates (applicable to

significant risk and going concern risk ; not applicable to financial statement level risk):
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Com base nos procedimentos •de auditoria efectuados e na evidência obtida,

concluímos favoravelmente sobre a razoabilidade do valor da margem financeira registada

pelo banco à data de 30 de setembro de 2012 e reportada ao BES para efeitos de preparação

das respectivas consolidadas com referência à mesma data. Conforme referido no ponto

anterior e não obstante o trabalho entretanto real izado ao nível  da aval iação do ambiente do

controlo interno, a extensão dos procedimentos substantivos que nos propomos a efectuar

sobre a periodificação de juros de crédito sobre clientes, está dependente da qualidade e

extensão da informação a disponibil izar pelo Banco sabre esta rubrica."

129. A KPMG Angola identificou, no documento "Highlights Interim

Memorandum - Audit" , de 15 de fevereiro de 2013, os seguintes riscos significativos de

distorção material (que não haviam sido identificados pela KPMG nas suas instruções de

auditoria):  a) " incorreto cálculo e registo de valias cambiais" ;  b) "Carteira de imóveis do

Banco — Existência, titularidade e valorização".

130. Relativamente ao risco significativo "Carteira de imóveis do Banco —

Existência. ti tularidade e valorização" , a KPMG Angola documentou o seguinte:

"Risk Short Description/Carteira de imóveis do Banco — Existência, titularidade

e valorização (...)

Detailed Description/Considerando a relevância da carteira de imóveis no

balanço do banco e a:

(I) subjetividade inerente à valorização dos ativos imobil iários;

(ii) dificuldules/morosidade associadas ao registo formal de propriedades em

Angola, consideramos existir um risco significativo associado:

(i) ao valor real izável da carteira de imóveis do Banco;

(ii) à existência de documentação comprovativa da existência e titularidade dos

imóveis detidos pelo Banco, respetivamente.
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(...) "Results/Findings, including the consideration of contradictory evidence

in assessing management' s judgements regarding accouning estimates (applicable to

significant risks and going concern risk; not applicable to financial statement level risk):

A esta data, continuamos a aguardar a informação necessária à execução dos

nossos procedimentos sobre a carteira de imóveis. Saliente-se, que este -tema pela sua

importância, particularmente ao nível do mercado Angolano, tem sido acompanhado pela ,

KPMG Angola junto do BNA, sendo que considerando que à data da emissão da nossa

opinião estatutária sobre as comas.do ano 2011 o Banco ainda não tinha finalizado o processo

de documentação, entendemos incluir ulna reserva por limitação de âmbito. Não obstante este

facto, para efeitos consolidados (Grupo BES) e depois de recolher o feedback do Conselho de

Administração do BESA, qué considera tratar-se duma dificuldade formal, inerente à

realidade de Angola, e não uma situação que possa vir a afetar as demonstrações financeiras

do BESA e por conseguinte as contas consolidadas do BES; considerámos que não se

justificava a inclusão de qualquer reserva no reporte para o Grupo. Nesta data e tendo por

base a informação que nos foi fornecida pelo Banco e que vamos analisar com referência a 31

de dezembro de 2012, é expectável uma melhoria a nível da informação, mas provavelmente

ainda haverá alguma insuficiência, facto que poderá influenciar a nossa opinião de auditoria,

nomeadamente para efeitos locais.

• Sem prejuízo. do acima exposto, gostávamos de .reiterar que o julgamento

formulado pela KPMG Angola em 2011, continua a revelar-se adequado na medida em que é

expectável não apenas uma melhoria da documentação sobre estes imóveis, como continua a

não existir. qualquer evidência de impactos nas contas do Banco pela ausência de

•documentação e/ou evidência de valorização, existência e titularidade destes ativos.

De acordo com a informação que nos foi transmitida pelo management do Banco,

• é expectável que a informação por nós solicitada venha a ser disponibilizada até ao final do

corrente ano.".
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131. A KPMG integrou nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES, o referido documento "Highlights Interim Memorandum -

Audit-, de 19 de outubro de 2012.

132. 0 trabalho de campo da auditoria sobre a informação financeira preparada

pelo BESA, com referência a 31/12/2012, para efeitos de consolidação nas contas do Grupo

BES, foi executado por uma equipa constituída por colaboradores da KPMG, com apoio de

uma equipa da KPMG Angola.

133. A equipa responsável pela execução do trabalho de campo (de ora diante,

equipa de trabalho de campo"), no âmbito da auditoria sobre o BESA, para efeitos da

auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES, incluía os seguintes

colaboradores da KPMG (que eram igualmente membros da equipa da KPMG responsável

pela auditoria sobre as contas do Grupo BES referentes ao exercício de 2012, denominada

"group engagement team-):

a) Filipe Brás;

b) Liliana Vanessa Assua Lopes (de ora em diante, "Liliana Lopes");

c) Luís Soares da Silva Arede de Carvalho (de ora ern diante. "Luís Carvalho");

d) Ana Catarina Barbosa André (de ora ern diante, "Ana André");

134. Para além dos referidos colaboradores da KPMG, colaborou também nos

trabalhos de auditoria ao BESA uma equipa da KPMG Angola, constituída por colaboradores

com a categoria de staff.

135. Os colaboradores da KPMG Angola auxiliaram a equipa da KPMG,

essencialmente, na realização do trabalho de natureza administrativa, como seja a obtenção de

informação junto do BESA e a realização de cópias, não tendo realizado análises sobre a

imparidade da carteira de crédito do BESA.
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136. No âmbito da referida *auditoria sobre o BESA (para efeitos da auditoria

sobre as contas consolidadas do BES), Filipe Brás desempenhou a função de senior manager e

foi o responsável pelo trabalho de campo, tendo, enquanto tal:

a) efetuado a revisão do trabalho efetuado pelos demais membros da equipa de

trabalho de campo;

b) assumido funções de ligação e reporte aos sócios (da KPMG) Sikander Sanar,

Inês Viegas e Fernando Antunes.

137. No âmbito da mesma auditoria, Liliana Lopes desempenhou a função de

manager, e Ana André a.função de senior, tendo ambas participado nos trabalhos de campo

sobre a carteira de crédito do BESA, e ainda sobre parte da carteira de imóveis detidos

(diretamente) por esse banco.

• 138. No âmbito da referida auditoria sobre o BESA, para efeitos da auditoria

sobre as contas consolidadas de 2012 do BES, Luis Carvalho desempenhou a função de senior

e esteve sobretudo envolvido na auditoria sobre•os fundos de investimento imobiliário detidos

pelo BESA (entre os quais o Fundo BESA Valorização), incluindo sobre a valorização dos

imóveis detidos pelos mesmos.

139. üliana Lopes e Ana André reportaram a Filipe Brás as limitações e os

resultados das análises por si efetuadas sobre as carteiras de crédito e de imóveis do BESA, no •

âmbito e para efeitos da auditoria sobre as contas consolidadas do BES referentes a 2012.

140. Filipe Brás reportou a Inês Viegas, Fernando Antunes e Sikander Sanar, as

limitações, resultados e conclusões das análises efetuadas pela equipa de campo no âmbito da

auditoria sobre o BESA, designadamente, sobre a carteira de crédito e sobre os imóveis

detidos pelo BESA.

141. A auditoria efetuada pela equipa de trabalho de campo sobre o BESA, para

efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas de 2012 do BES, foi
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acompanhada por Sikander Sattar, Inês Viegas, Fernando Antunes e, entre o final de 2012 e o

início de 2013, também por Inês Filipe.

142. Para além do trabalho de campo realizado, em Angola, pelos referidos

colaboradores da KPMG, a auditória sobre o BESA envolveu também a realização de

trabalhos de análise e tratamento de informação financeira relativa ao BESA recolhida em

Angola (referente, designadamente, a carteiras de crédito e de títulos e break downs de

ntbricas contabilísticas), cuja exécução foi levada a cabo em Portugal, por colaboradores da

Arguida, nas instalações desta última, em Lisboa. •

143. Os colaboradores da KPMG que participaram, no âmbito da auditoria sobre

o BESA, nos trabalhos de campo (em Angola), colocaram no programa (informático) de

auditoria utilizado pela Arguida, designado' "E -audit", as conclusões do trabalho efetuado até

à data, documentos digitalizados, e demais informação recolhida em Angola relativa ao BESA

(designadamente, a carteiras de crédito e de títulos e break downs de rubricas contabilísticas),

•que passaram a poder ser acedidos e trabalhados em Portugal pela KPMG.

144. A KPMG Angola transmitiu à KPMG, através de documento intitulado

"Interoffice Audit Report on Financial Information Prepared for Consolidation Purposes",

assinado por Inês Filipe, e datado de 15 de fevereiro de 2013, a seguinte opinião relativa à

auditoria efetuada sobre a. informação financeira preparada pelo BESA (para efeitos de

consolidação nas contas do Grupo- BES referentes a 2012):

"We have audited the financial inform'ation prepared for consolidation purposes of

Banco Espirito Santo Angola ("the Company"), on the accompanying financial reporting

package., We conducted our audit, in accordance with the KPMG- Audit Manual —
international. The Angolan Industrial Tax Code allows the deduction to taxabale income of all

income from Angolan Slate public debt securities. For purposes of *determining the amount of

Industrial tax ('Imposto Industrial') payable, the Company has been deducting all the

financial income associated with transaction with Angolan State. Until this date, the Bank has

not presented us with the demonstration that this understanding/practice is in accordance with
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•de Angolan tax legislation, therefore- we cannot cbnclude about the reasonableness of the
amount of 'Imposto Industrial' recorded under the caption "Impostos Correntes" of the

accompanying financial reporting package. In our opinion, except for the effects of such

adjustements, if any, as might have been determined to be necessary had we been able to

satisfy ourselves as to the amount of 'Imposto Industrial' recorded under the caption

'Impostos Correntes', the financial information prepared for consolidation purposes as of and

for the year ended 31 december 2012, has been prepared, in all material respects, in

•conforrnity with the instructions iSsued by the group management of Banco Espirito Santo's
to components. This report is intended solely for use by KPMG Portugal/KPMG Luxembourg

in connection with its audit of Banco Espirito Santo's consolidation financial statements as of

and for the year ended 31 december 2012 and should not be used for any other purpose."

145. A KPMG integrou o documento "Interoffice Audit Report on Financial

Information Prepared for Consolidation Purposes", de 15 de fevereiro de 2013, nos seus

papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de 2012 do Grupo BES.

146. Para além do referido documento, e juntamente com o mesmo, a KPMG

Angola disponibilizou também à KPMG um. outro documento intitulado "Highlights

Completion Memorandum - Audit", igualmente assinado por Inês Filipe em representação da

KPMG Angola e datado de 15 de fevereiro de 2013, no qual fez constar, relativamente à

auditoria efetuada sobre o BESA, entre outra, informação sobre:

a) o balanço do BESA a 31 de dezembro de 2012, preparado com base nas !FRS;

b) a demonstração de resultados do BESA a 31 de dezembro de 2012, preparada-

com base nas.IFRS;

c) os níveis de material idade definidos no âmbito e para efeitos da auditoria sobre

o componente BESA, que foram:.

I) Materialidade (do componente): 12.095.000,00 USD;
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i i ) Material idade de performance/execução (do componente):  9.069.000,00 USD;

d) os procedimentos de auditoria efetuados para dar resposta aos riscos

significativos identificados de i) " Inadequada valorização (imparidade) da carteira de crédito" ,

Ii) "Revenue recognition sobre a margem financeira" , iii) "Existência, titularidade e

valorização da carteira de imóveis" , e respetivas conclusões.

147. A KPMG Angola fez constar no documento "Highlights Completion

Memorandum — Audit" de 15 de fevereiro de 2013, relativamente à auditoria efetuada sobre a

valorização (imparidade) da carteira de crédi to do BESA (incluindo juro corrido), a seguinte

informação:

"Risk short description / Inadequada valorização da carteira de crédito + juros

(imparidade do crédito) tendo em consideração (i) a extensão e complide da informação,

(ii) a complexidade associada e (iii) o elevado volume de transações. (...)

Detailed description / No âmbito no nosso trabalho de auditoria às

demonstrações financeiras do Banco Espirito Santo Angola, efetuámos uma revisão da

carteira de crédito do Banco com o objetivo de concluir sobre a adequação das perdas por

imparidade registadas no final do exercício de 2012. Para o efeito foi selecionada, com base

nuni ficheiro da carteira de crédito preparado e disponibilizado pelo Banco, urna amostra da

carteira de crédito do BESA à data de 30 de setembro de 2012.

(-.)

Results/Findings, including the consideration of contradictory evidence in

assessing management's judgements regarding accounting estimates (applicable lo

significant risks and going concern risks,- not applicable to financial statement level risk):

À data desie memorando, e à semelhança do que foi reportado pela KPMG

Angola à Equipa Central da KPMG com referência a 31 de dezembro de 2012, o BESA

continua a não dispor de um sistema informático que permita a identificação efetiva de (i)
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operações de crédito que foram objeto de restruturação; e (ii) do grupo económico em que

cada cliente se insere, pelo que não nos foi possível concluir a esta data sobre a adequação

do montante da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, face aos requisitos

estabelecidos no Aviso 3/2012 do Banco Nacional de Angola. Voltamos a enfatizar que estas

insuficiências, bent como as lacunas existentes' nos processos administrativos (sobretudo ao

nível da integralidade da documentação constante de alguns dossiers de crédito), foram

durante 2011 e 2012 objeto de dcompanhamento regular pelo BNA junto da Comissão

•Executiva do Banco: •

A KPMG Angola e de forma a recolher evidência de auditoria, manteve • a
execução de uni conjunto de procedimentos com vista à identificação de eventuais riscos de

crédito, pelo que foram incluídos na fase de planeamento entre outros aspetos: (i) a

atualização do conhecimento do negócio do BESA, (ii) a avaliação do risco face às

circunstáncias; e (iii) a definição da abordagem de auditoria face aos i'i..scos identificados e

'tendo em consideração s asserções.relevantes e o nível de materialidade aplicável. Com

base nesse planeamento, foram desenhados procedimentos que permitissem endereçar os

testes de conformidade e os testes à asserção de valorização, nomeadamente os seguintes:

Abordagem baseada nos controlos (lestes ao desenho e à operacionalidade dos

controlos) corn vista a garantir as asserções acima referidas e adicionalmente garantir a •

Integralidade do crédito a clientes. Ao nível destes procedimentos foram identificadas

deficiências e que serão devidamente incluidas no Relatório de Controlo Interno;

• Revisão analítica de indicadores de qualidade de risco. de crédito. tendo por

base a informação residente nos registos comabilísticos do Banco, nomeadamente quanto à

classificação da carteira de crédito conforme avaliada pelo Conselho de Administração do

BESA e enquadrada nos níveis de risco definidos pelo BNA; e,

- Seleção de unia amostra de clientes, coni vista a proceder a uma avaliação do

risco de crédito. Relativamente a esta componente do trabalho, nesta data, o conselho de

Administração do BESA 1711'0 nos disponibilizou toda a inforMação sobre um conjunto de
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dossiers, face à existência das já referidas insuficiências do sistema informático e a lacunas

nos processos administrativos, incluindo o registo de colaterais.

Embora existindo estas limitações, e que nos impossibilitam de proceder à

avaliação quanto ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no Aviso n.° 3/2012 do BNA,

consideramos que:

- Corn base nas discussões mantidas com a Comissão Executiva e com a Área de

Risco do BESA, que asseguram o acompanhamento regular da carteira, foi-nos confirmado

não existirem situações a declarar que possam pôr em causa a recuperabilidade dos valores

do crédito, nomeadamente porque as situações de falta de completude ao nível dos dossiês de

crédito estarão essencialmente relacionadas com créditos concedidos a entidades cujos

Accionistas e/ou Beneficiários de referência têm uma posição muito relevante na economia

angolana e com actuação em sectores chave da economia local, não havendo qualquer risco

quanto à recuperabilidade dos créditos estando os mesmos em situação de performing;

- elevada cobertura da carteira de crédito por promessas de hipoteca sobre

colaterais reais que a Comissão Executiva considera de boa qualidade, assumindo a

capacidade de o BESA tomar posse do ativo subjacente;.

- a Comissão Executiva do Banco considera que, embora existam problemas ao

nível da sua formalização e/ou registo predial, circunstáncia que se verif ica transversalmente

em Angola, em lermos gerais os colaterais associados à carteira de crédito conferem

segurança quanto à recuperabilidade dos créditos;

- é aceite generalizadameme pelo mercado bancário como exigência da realidade

económica que o banco tome e aceite como garantia promessa de hipoteca ou penhor, cuja

formalização (e portanto também aferição de cumprimento ou incumprimento) virá a ocorrer

posteriormente;
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- .face ao histórico de perdas associadas à carteira de crédito do Banco, cujos «

níveis de sinistralidade registados em anos anteriores estão alinhados con a tendência de

•mercado;

- análise de sensibilidade realizada pelo BNA, em Maio de 2012, no âmbito da

supervisão e cujo objetivo foi identificar as potenciais vulnerabilidades no agregado do

Sistema Financeiro Angolano e que no caso do BESA concluiu por uni potencial ajustamento

às provisões do Banco ("em .denários de stress') e cujo montante seria .abaixo da

materialidade de auditoria definida para o Grupo; e

- de acordo com a informação que fäi preparada pelo banco a partir dos seus

registos contabilísticos, e de acordo com o critério de classificação de risco de crédito do

BNA, cerca de 97% da carteira de crédito corresponde a processos de risco baixo e que a

carteira de risco superior está coberta por provisoes em cerca de 78%,

Não será expectável que resultem impactos materialmente relevantes, numa ótica

consolidada, ou seja, relativamente às demonstrações.financeiras do Grupo BES, preparadas

de acordo com as IFRS, razão pela qual as limitações de Ambit° referidas anteriormente não

implicam, a emissão .da opinião, coin reservas. Importa ainda salientar que as normas

.internacionais de contabilidade, nomeadamente a IAS 39, adoptam um princípio de

apreciação distinto do Aviso 3/2012 do BNA, que se centra, não num calculo em função da

mera data do vencimento, mas nu/it juizo de expectativa de recuperação (nomeadamente em

função das garantias existentes elm, do património executável, seja património existente e/ou.

proveniente de cash -flows futuros), só havendo que registar como imparidade o eventual

défice que daí possa surgir, numa vertente de apreciação económica.

Sem prejuízo da nossa conclusão para efeitos de reporte em base consolidada

(Grupo BES), informamos que ao nível do nosso Relatório de Auditoria Indepéndente, iremos

avaliar em conjunto com a Comissão Executiva do BESA e em alinhamento coin-o BNA: o

eventual impacto ao nível da no,s-sa opinião de auditoria, nomeadamente quanto à
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necessidade de incluir tuna qualificação por limitaçâo de ámbito relacionada com a

• avaliação do nível de provisionamento no ámbito do Aviso n.° 3/2012 do BNA".

148. A KPAIG Angola .fez constar no documento "Highlights.Completion

AlemorandumAudit" de 15 de jèvereiro:de 2013, relativamente à duditoria efetuado sobre os

Proveitos deCrédito Guros) associados à carteira de crédito do BESA e por esse banco

reconhecidos nos respetivos resultados do exercício de 2012, a seguinte informação: " Risk

Short Description / Revenue Recognition .sobre a margem financeira (...) Results/Findings,

including the .consideration of contradictory evidence in assessing management's judgements

regarding accounting estimates (applicable to significant risks and going concern risk; not

applicable to finan.cial statement level risk): •

Com referência a 31 de dezembro de 2012 e tendo origem nos mesmos problemas

informállcos, nomeadamente a impossibilidade da extração do sistema operacional, que

limitaram a avaliação da adequação do* montante da Provisão para Créditós de Liquidação

Duvidosa, face aos requisitos estabelecidos no Aviso n.° 3/2012 do Banco Nacional de

Angola, não nos foi 'possível obter informação de suporte suficiente e apropriada para

concluir acerca da razoabilidade dos Proveitos de crédito. Esta limitação tem particular

releváncia ao nível da apresentação das demonstrações financeiras, apresentadas com bose

em CONT1F, dado que para efeitos regulamentares, de acordo com p Aviso n.°.3/2012, os

Proveitos de Créditos Associados a operações de créditõ eni incumprimento há mais de 60

dias deverão ser anulados do balanço, independentemente da sua recuperabilidade

económica. Não obstante esta limitação e considerando os procedimentos descritos no ponto

relativo à "Carteira dé Crédito", incluindo a expectativa da Comissão Executiva e Direcção

ae Risco de crédito quanto à Recuperabilidade económica dos juros registados pelo Banco é '

ainda ao facto de historicamente se tratar de uma área que não regista ajustamentos de

auditoria relei,antes, não será expectável que resultem impactos materiahnente relevantes,

numa ótica consolidada, ou seja, relativamente às demonstrações financeiras do Grupo BES,

preparadas de acordo com as.1FRS. razão pela qual as limitações de âmbito referidas'

anteriormente não implicam, Qemissão de opinião, com reservas. Sei n prejuízo da nossa

conclusão para efeitos deste reporte em base consolidada (Grupo BES), informamos que ao
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nivel do nosso Relatório de Auditoria independente, iremos avaliar em conjunto com a

Comissão Executiva do BESA e em alinhamento com o BNA, o eventual impacto ao nível da

nossa opinião de auditoria, nomeadamente quanto à necessidade de incluir uma qualificação

por limitação de âmbilo relacionada com o reconhecimento de juros ein Proveitos de Crédito

no ámbito do Aviso n.° 3/2012 dó BNA. Excepto quanto ao foi acima referido relativamente

aos Proveitos de Crédito, concluímos favoravelmente sobre a razoabilidade do valor da

margem financeira registada pelo banco à data de '31 de dezembro de 2012 e reportada ao

BES para efeitos de preparação das respectivas contas consolidadas com referência à mesma

•data."

•

149. A KPMG Angola .fez constar no "Highlights Coin.pletion Memorandum —

Audit"  de 15 de fevereiro de 2013, relativamenie à auditoria efetuada sobre a existência,

tilularidade e valorização da carieira de imóveis do BESA, a seguinte informação:

"Risk Short Description/ Carteira de imóveis do Banco — Existência. titularidade

e valorização. Detailed Description / Considerando a relevância da carteira de imóveis no

balanço do banco e a: •

(',) subjetividade inerente à valorização dos ativos imobiliárins;

(ii) 'dificuldades/morosidade associadas ao registo formal de propriedades em

Angola, colìsideramos existir um risco significativo associado:

(i) ao valor realizável da carteira de imóveis do Banco;

(ii) à existência de documentação comprovativa da existência titularidade dos

imóveis detidos pelo Banco, respetivamente.

Results/Findings, including the consideration of contradictory evidence in

assessing lnanageoienrs judgements regarding accounting estimates (applicable to

significant risks and going concern risk: not apllicable to financial statement level risk):
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No âmbito do nosso de trabalho de auditoria, solicitámos ao banco a
disponibilização de documentação ('CP VC', escrituras, etc.) comprovativa da existência e

titularidade dos imóveis registados nas respetivas demonstrações financeiras.

• Considerando o facto do processo administrativo em Angola de registo de
propriedade (e subsequente transmissão de direitos) estar sujeito' a procedimentos

burocráticos complexos e demorados, não nos foi possível até esta data, para um conjunto de

imóveis, obter ddocumeniação comprovativa da respetiva titularidade pelo Banco. Saliente-

se, no entanto, que ester situação é transversal no mercado angolano, pelo gite não reflete

necessariamente um problema grave de conTolo,po'r par' te do BESA. Saliente-se a este

propósito que face à situação repor#tada à Equipa Central, CO??? referência a 31 de dezembro

de 2011, verificámos zundevolução positiva tendo o Banco apresentado à KPMG Angola

parte da documentação em folk: naquela data.

Assim, para o referido conjunto de imóveis, desenvolvemos procedimentos de

auditoria alternativos, nomeadamente, a verTicação in -loco da existência fisica, por

amostragem, dos referidos imóveis, tendo concluído ao nível desta .asserção

satisfatoriamente. Em termos de validação da titularidade dos imóveis, importa salienta,- que,

relativamente: aos imóveis de uso próprio, no âmbito da nossa "inspecção _fisica a uma

amostra" foi-nos possível constatar, que, .de facto, os referidos imóveis são utilizados pelo

banco para .a sua actividade ('ira/anise de agências do Banco e imóveis ocupados por

departamento de back office do Banco"): ii) aos restantes imóveis, conseguimos suportar a

titularidade pelo Banco, nomeadamente através da validação de facturas de custos

suportados pelo Banco associados. aos nwsmos, quando aplicável.

Relativamente à valorização dos imóveis, solicitámos ao Banco a
disponibilização de documentação de forma a poder concluir sobre a respetiva adequação.

Fomos h?formados pelos responsáveis do Banco que ainda se encontra em curso o
levantamento da informação integral relativa à valorização de alguns imóveis, pelo que a

esta data não nos foi facultada documentação de suporte para a valorização de um conjunto

de imóveis.

211 •



Processo: 290/20.2YUSTR11
Referência: 17739995

Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Recurso Penal

Não obstante e tendo em conta: (i) o valor pelo qual os referidos imóveis se

encontram registados nas contas do Banco; (ii) a zona geográfica onde os mesmos se

localizam; e (iii) a evolução de preços verificada no mercado imobiliário Angolano nessas

mesmas zonas, con'sideramos que não é expectável a existência de desvios materiais em

termos de valorização da carteira de imóveis registada nas contas do Banco à data de 3) de

dezembro de 2011, pelo qúe para 'efeitos de reporte em base consolidada (Grupo BES),

consideramos ter reunido -a evidência de auditoria suficiente para concluir satisfaioriamente

sobre os referidos imóveis. Não obstante a nossa conclusão mencionada no parágrafo

anterior, informamos que face i) à conjuntura nacional a nível de setor bancário em Angola

no que respeita ao tema da conlpletude de informação e (ii) à posição do BNA relativamente

a este tema, iremos avaliar em conjunto com a Comissão Executiva do BESA e em

alinhamento com o BNA, o eventual impacto ao nível da nossa opinião de auditiõria sobre as

contas estatutárias, nomeadamente quanto à necessidade de incluir uma qualificação, por

limitação de âmbito, relativamente à referida completude de informação" .

150.. A KPMG integrou o documento; "Highlights Completion Memorandum -

Audit" de 15 de fevereiro de 2013 nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES.

151. A KPMG Angola disponibilizou ainda à KPMG, juntamente com o

documento "Highlights Completion Memorandum - Audit", um relatório ("Summary of

Control Deficiencies"), igualmente assinado por Inês Filipe e datado de 15 fevereiro de 2013,

sobre o sistema de controlo interno do BESA, no qual identificou:

a) um conjunto de deficiências detetadas no sistema de controlo interno do BESA;

b) a respetiva data de deteção;

c) a área funcional a qué tais deficiências respeitavam;

d) o grau de risco que considerava estar associado às mesmas;.
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e) as suas recomendações, face às deficiências detetadas.

152. Relativamente ao processo de crédito, as deficiências identificadas e

documentadas pela KPMG Angola foram as seguintes:
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153. A KPMG integrou o referido relatório nos seus papéis de trabalho referentes

à auditoria sobre o exercício de 2012 do Grupo BES.

154. A 25 de fevereiro de 2013 foi realizada uma videoconferência entre Inês

Filipe (em representação da KPMG Angola) e Fernando Antunes (ern representação da

KPMG), para discussão do reporte efetuado a 15 de fevereiro de 2013, relativo às

demonstrações financeiras do BESA, para efeitos das contas consolidadas do BES referentes a

31 de dezembro 2012.

155: A KPMG integrou nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES, um memorando/resumo da videoconferência, igualmente

datado de 25 de fevereiro de 2013, elaborado e assinado por Fernando Antunes.

156. A KPMG documentou nos seus papéis de trabalho terem sido abordados, na

referida videoconferência, cinco temas relacionados corn as situações detetadas pela KPMG

Angola no âmbito da auditoria efetuada sobre as contas do BESA, e que iriam, segundo o

reporte final desse auditor de 15 de fevereiro de 2013; ter impacto sobre as demonstrações

individuais do BESA, preparadas de acordo com o Plano de Contas das Instituições

Financeiras (CONTIF), designadamente:

i) "Insuficiente informação para concluir sobre a adequação do montante registado

na rubrica Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, face aos requisitos estabelecidos

no Aviso 3/2012 do Banco Nacional de Angola".

ii) "Insuficiente informação do sistema operacional do BESA para que a KPMG

Angola pudesse testar o juro reconhecido em resultados do exercício proveniente da carteira

de crédito concedido a clientes".

iii) "Insuficiente informação sobre a carteira. de imóveis do banco, registada na

rubrica Bens não de uso próprio, para que a KPMG Angola possa concluir acerca da adequada

valorização dos mesmos";
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iv) "Insuficiente informação sobre a existência, titularidade e valorização de

imóveis no montante de 11.991.244 milhares de AOA, pelo que a KPMG Angola não se pode

'pronunciar sobre a razoabilidade desse montante",

v) "Insuficiente informação para concluir sobre a razoabilidade do montante

registado em provisões para contingências fiscais existentes."

157. A KPMG fez constar no referido memorando de videoeonferência

informação relativa à auditoria efetuada pela KPMG Angola sobre a valorização da carteira de

crédito do BESA, e sobre a verificação e/ou avaliação efetuada pela KPMG desse trabalho, a.

propósito do tema "Insuficiente informação para concluir sobre a adequação do montante

registado na rubrica Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, face aos requisitos

estabelecidos no Aviso 3/2012 do Banco Nacional de Angola", nos seguintes termos:

"A KPMG Angola efectuou uma revisão da carteira de crédito do Banco com o

objectivo de concluir sobre a adequação das perdas por imparidade registadas no final do

exercício de 2012.

Para o efeito foi selecionada uma amostra da carteira de crédito do BES Angola à

data de 31 de Dezembro de 2012. De acordo com o que me foi transmitido pela IF [Inês

Filipe], à data. do reporte efectuado à equipa central, o BESA continua a não dispor de um

sistema informático que permita a identificação efectiva.de (i) operações de crédito que foram

objecto de reestruturação e (ii) do grupo económico em que cada cliente se insere, não tendo

sido possível concluir a esta data, pela equipa da KPMG Angola, sobre a • adequação do
montante da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, face aos requisitos estabelecidos

no Aviso n.° 2/2012 do Banco Nacional de Angola. Esta limitação, de acordo com a KPMG

Angola, irá dar origem a uma Reserva às Contas dó BESA, no Relatório do .Auditor

Independente para reporte de contas locais, que se encontra ainda em discussão com o BESA.

Assim como referido no reporte à equipa central., a IF. [Inês Filipe] mencionou que, não

obstante as insuficiências acima referidas, bem como as lacunas existentes nos processos

administrativos (sobretudo ao nível da integra1idade da documentação constante de alguns
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dossiers de crédito), foi possível concluir pela adequação das provisões económicas registadas

pelo BESA para efeitos de reporte ao BES de acordo corn os IFRS. De acordo com as

informações que foram transmitidas à equipa da KPMG Angola, no decurso de reuniões

mantidas Corn a Comissão Executiva do BESA e pela Direcção de Risco de Crédito, não

existem situações incluídas na carteira susceptíveis de colocar em causa a recuperabilidade do

crédito concedido pelo BESA. Foi expressamente referido pela Comissão Executiva do BESA

que as situações de falta de completude ao nível dos dossiers de crédito, eStão relacionadas

com créditos concedidos a entidades de interesse. relevante para a economia local, não

havendo qualquer risco quanto à recuperabilidade dos créditos estando os mesmos

performantes. Foi ainda referido pela IF [Inês Filipe], que não se encontram a ser

formalizadas pelo BESA,. as reuniões do Conselho de Crédito, onde os mesmos são

.aprovados. No processo de revisão da carteira de crédito do Bano com referência a*31 de

Dezembro de 2012 foram analisadas 332 operações de crédito (respeitantes a 198 clientes),

correspondentes a aproximadamente 81% do crédito total concedido. Corn base na

documentação e explicações apresentadas pela KPMG Angola foi possível verificar que parte

significativa dos créditos mais relevantes do BESA encontram-se colateralizados por imóveis,

reduzindo de forma significativa o risco de crédito do BESA. Foi, no entanto, referido que a

maior parte dos colaterais associados ao crédito estão sob a forma de promessas de hipoteca,

dado o facto do processo administrativo em Angola de registo predial subsequente

transmissão de direitos estar sujeito a procedimentos burocráticos complexos e demorados., É

política do Banco solicitar uma avaliação (por avaliadores independentes), a todos os

colaterais reais dados como garantia ao Banco, no momento da concessão do crédito, sendo

utilizado de modo preferencial o avaliador Propriine, um dos mais conhecidos peritos

avaliadores do mercado Angolano. Com base na documentação e explicações apresentadas

pela KPMG Angola foi possível verificar que os maiores 30 créditos do BESA,
correspondentes a 58% da carteira de crédito concedido, encontram-se cdateralizados em.

45%. Se excluirmos 4 clientes do Top 30 que não possuem colaterais, a percentagem de

cobertura sobe para 51%. Estes 4 créditos

estão *relacionados corn entidades de interesse relevante para a

economia local, não havendo qualquer risco quanto à' recuperabilidade dos créditos estando os
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mesmos performantes. A IF [Inês Filipe] referiu ainda que, de acordo com a informação que

foi preparada pelo Banco, a partir dos seus registos contabilísticos, e de acordo com o critério

de classificação de risco de crédito do BNA, em 2012, cerca de. 97% da carteira de crédito

correspondia a processos de risco baixo e que a carteira de risco superior estava coberta por

provisões em cerca de 78%, não sendo assim expectável que daqui decorram impactos.

materialmente relevantes, numa óptica consolidada, ou seja, relativamente às demonstrações

financeiras do Grupo BES de 2012, preparadas de acordo com as IFRS. Refira-se ainda, a

título de reforço e corroboração externá, que em Maio de 2012 o BNA procedeu a uma análise

de sensibilidade (stress tests) com vista a aferir os impactos nos principais indicadores,

nomeadamente no rácio de capital e na insuficiência de provisões do BESA, de determinadas

variações nomeadamente do downgrade da classificação de risco da carteira de crédito. Das

análises efectuadas pelo BNA ao BESA, os impactos ao nível do provisionamento não seriam

materialmente relevantes e o impacto no rácio de solvabilidade seria residual."

158. A KPMG fez constar no referido memorando de videoconferência

informação relativa à auditoria efetuada pela KPMG Angola sobre os juros reconhecidos pelo

BESA em resultados do exercício de 2012 (provenientes da carteira de crédito desse Banco), e

sobre a verificação e/ou avaliação .efetuada pela KPMG desse trabalho, a propósito do tema

"Insuficiente informação do sistema operacional do BESA para que a KPMG Angola pudesse

testar o 'juro reconhecido ern resultado do exercício proveniente da carteira de crédito

concedido a cliente", nos seguintes termos:

"Com base na documentação e explicações apresentadas pela KPMG Angola foi

possível verificar que parte significativa dos créditos mais relevantes do BESA encontram,se

colateralizados por imóveis, reduzindo de forma significativa o risco de crédito do BESA.

Estes colaterais incidem igualmente sobre os juros corridos pelo que foi possível concluir pela

adequação dos juros registados pelo BESA para efeitos de reporte ao BES de acordo com os •

!FRS."

159. A KPMG fez constar no referido memorando de videoconferência•
informação relativa à auditoriá efetuada pela KPMG Angola sobre os imóveis registados na
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rubrica -Bens Não de Uso Próprio" do balanço do BESA, e sobre a verificação e/ou avaliação

efetuada pela KPMG desse trabalho, a riropósito do tema Insuficiente informação sobre a

carteira de imóveis do banco, registada na rubrica Bens não de uso próprio, para que a KPMG

angola possa concluir acerca da adequada valorização dos mesmos", nos seguintes termos:

"Até 31 de Dezembro de 2011. o BESA tinha registado na rubrica Bens não de

uso próprio, imóveis que sub faziam parte integrante das instalações do Banco Espirito Santo

Angola, S.A., nem se destinavam à prossecução do seu objecto social, no montante de

37.845.257 milhares de AOA. Nessa data estava em curso um levantamento exaustivo da'

informação integral relaiva à existência, .iitularidade e valorização dos referidos imóveis,

pelo que em 2011 não foi possível concluir acerca da adequação do montante registado na

referida rubrica.

Durante o exercício de 2012, foi constituído o fundo BESA Valorização para o

qual foi transferida uma parte dos imóveis acima referidos no montante de 75.580.011

milhas -es de AOA (37.845.257 milhares de AOA em 2011). No entanto, de acordo com o

enquáckamento que nos foi apresentado da operação, as unidades de participação do Fundo

foram integralmente subscritás pelo BESA através da entrada em' espécie destes imóveis e a

realização da parcela remanescente, em heiro. Face à substância da operação, não existiu

lugar ao desreconhecimento dos referidos. activos pelo que se mantêm as questões

identificadas em 2011.

Considerando que o BESA ainda se encontra, à presente data, a proceder ao

levantamento exaustivo 'da informação integral relativa à valorização • dos imóveis, não é'
possível, à KPMG Angola, concluir acerca da adequada valorização dos mesmos. Saliente-se

que foram disponibilizadas em 2013, à KPMG Angola, avaliações dos referidos imóveis e que

,as mesmas referem que, numa óptica de projecto co.ncluído, não são estimadas imparidades

para os referidos projectos. No entanto numa óptica de valor actual, verificamos que os

valores já despendidos para os projectos é superior ao valor dos imóveis/terrenos. Esta

limiiaçõd c/c acordo com a KPMG. Angola. irá dar origem a uma resen.ia às comas do BESA..
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no Relatório do Auditor Independente para reporte de contas locais, que se encontra ainda

em discussão com o BÉSA".•

160: A KPMG fez constar no referido memorando de videoconferência

informação relativa à auditoria efetuada pela KPMG Angola sobre imóveis registados nas

rubricas "Imobilizado em Curso" e "Outros Ativos" do balanço do BESA, e sobre a

verificação e/ou avaliação efetuada pela KPMG. desse trabalho, a propósito do tema

"Insuficiente informação sobre a existência, titularidade e valorização de imóveis no montante

de 11.991.244 milhares de AOA, pelo que a KPMG Angola não se pode pronunciar sobre a

razoabilidade desse montante", nos seguintes termos:

"Assim como referido no reporte à equipa central, a IF 11,16 Filipe]  referiu que,

considerando a releváncia da carteira de imóveis no balanço do banco e a (i) subjectividade

inerente à valorização de activos imobiliários e (U.) as dificuldades/morosidade associadas ao

registo de propriedades em Angola, A KPMG Angola considera existir um risco significativó

associado (i) ao valor realizável da carteíra de imóveis do banco e (ii) à existência de

documentação comprovativa da existência e iindaridade dos imóveis detidos pelo BESA,

respectivamen.le. corn base na documentação e explicações apresentadas pela KPMG, no

ámbito do trabalho de auditoria efectuado pela mesma, foi solicitada a seguinte informação

ao BESA:

• documentação (CP VC, escrituras, etc) comprovativa da existência e titularidade
dos imóveis registados nas respectivas demonstrações financeiras

Como já referido anteriormente, dado o facto do processo administrativo em

Angola de registo de propriedade (e subsequente transmissão de direitos) estar sujeito a

procedimentos burocráticos complexos e demorados, não foi p.ossível à equipa da KPMG

Angola, para um conjunto de imóveis, obter a documentação comprovativa da respectiva

titularidade pelo banco. Trata-se de um problema transversal no mercado atigolano. Em

• termos de validação da titularidade dos imóveis, importa salientar que, relativámente:
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(i) aos imóveis de uso próprio, no âmbito da "inspecção .fisica" foi possível

constatar que, de facto, os referidos imóveis são utilizados pelo Banco liara a sua actividade

• (agências do honey de e imóveis ocupados por departamentos de back office do banco);

(ii) aos restantes imóveis, apenas foi possível comprovar a respectiva titularidade.

pelo Banco, através da validação de facturas de custos suportados pelo Banco associados

aos mesmos.

• Documentação de forma a poder concluir sobre a respectiva adequação da
• valorização dos imóveis. A equipa da KRAIG Angola foi informada pelos responsáveis do

Banco que ainda se encontra em curso o levantamento da informação integral relativa à

valorização dos imóveis pelo que .a esta 'dojo não lhes foi facultada documentação suporte

para a valorização dum conjunto de imóveis. •

bunco;

Não obstante e lendo em coma:

(i) o pelo qual os referidos imóveis se encontram registados nas contas do

(ii) a zona geográfica onde os mesmos se loCalizam; e

(iii) a evolução dos preços verificada no mercado imobiliário Angolano nessas

mesmas zonas, A equipa da ICPMG Angola ço.widow que não é expectável a existências de

desvios materiais em termos de valorização da carteira de imóveis registada nas contas do

banco à data de 31 de Dezembro de 2012:

• Esta limitação, de acordo com a KPMG Angola, irá dar origem a uma Reserva às

Contas do BESA, no Relatório do Auditor Independente para reporte de comas locais, que se

encontra ainda em discussão com o !3E514."

SUBDIVISÃO II - DA AUDITORIA EFETUADA SOBRE A RUBRICA "CRÉ-DITO A

CLIENTES" DO COMPONENTE BESA (ASSERÇÕES "EXISTÊNCIA", "INTEGRALIDADE'',

"DIREITOS E OBRIGAÇÕES" E "VALORIZAÇÃO')

221



Processo: 290/20.2YUSTR.L1
Referência: 17739995

Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Recurso Penal

• (i) DA DOCUMENTAÇÃO, NOS PAPÉIS DE TRABALHO DA KPMG,

DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA EFETUADOS E PROVA DE AUDITORIA

OBTIDA COM VISTA A SUPORTAR, RELATIVAMENTE AO CRÉDITO A

CLIENTES DO BESA, AS ASSERÇÕES 'EXISTÊNCIA", "INTEGRALIDADE",.

"DIREITOS E OBRIGAÇÕES" E "VALORIZAÇÃO"

161. Em 31/12/2012, o valor do crédito a clientes (incluindo o valor do juro

corrido) reconhecido pelo BESA no seu balanço era de 7.101.162 milhares de USD.

162. A 31/12/2012,.o valor de provisões acumuladas pelo BESA, para créditos

vencidos e de cobrança duvidosa, era de 157.606 milhares de USD.

163. 0 valor da imparidade registada pelo BESA (no balanço remetido ao BES

para efeitos de consolidação), corn referência a 31/12/2012, era equivalente ao valor das

provisões acumuladas pelo BESA para créditos vencidos e de cobrança duvidosa.

164, 0 valor da rubrica "Crédito a Clientes" do balanço referente ao BESA que

foi considerado pelo BES. na preparação das respetivas demonstrações • financeiras
consolidadas (5.262.662 milhares euros), correspondia ao valor em euros do valor (bruto) do

crédito a clientes do BESA, deduzido do valor da referida imparidade.

165. 0 valor das provisões acumuladas, em 31/12/2012, pelo BESA, para

créditos vencidos e de liquidação duvidosa, refletia a classificação que, com referência à

mesma data, havia sido efetuada pelo BESA da sua carteira de crédito, em termos de risco.

166. 0 BESA classificou, com referência a 31/12/2012, de acordo com os níveis

de risco previstos no Aviso 3/2012 do BNA, 87% dos seus créditos como de risco nulo (Nível

A), e cerca de '97% dos seus créditos como de risco baixo (Níveis A, B e C).

167. A 31/12/2012, o valor das provisões para créditos vencidos e, de liquidação

duvidosa acumuladas pelo BESA (157.606 milhares de.USD) correspondia a cerca de 2% do

valor total do crédito a clientes concedido pelo BESA.
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168. A KPMG documentou nos seus papéis de trabalho referentes ao exercício de

2012 do Grupo BES (rnaxime, através do -Highlights Completion Memorandum -Audit", de

15 de fevereiro de 2013), ter-lhe sido transmitido pela KPMG Angola o seguinte: a) o crédito

do BESA a clientes havia crescido, em termos brutos, de 5.106.142 milhares de USD em 31

de dezembro de 2011, para 7.101.162 milhares de USD, em 31 de dezembro de 2012; b) o

crédito do BESA a clientes havia crescido, ern termos líquidos (de provisões), de 5.009.584

milhares de'USDUSD em 31 cie dezembro de 201 1, para 6.943.556 milhares de USD, em 31

de dezembro de 2012. c) de acordo com o disclosure da carteira de crédito por nível de risco,.

preparado pela Direção do BESA, verificava-se que cerca de 87% da rubrica de crédito a

clientes correspondia a casos clasfficados como risco nulo, e cerca de 97% da carteira

correspondia a processos de risco baixo (entre os quais os de risco nulo), razão pela qual o

BESA continuava a considerar que o atual nível de provisões era adequado; d) tendo por base

essa decomposição, a cobertura de provisões para crédito de risco superior ascendia a cerca de

79%, à .data de 31 de dezembro de 2012, o que refletia, na ótica do •Conselho de
Administração do BESA, urn grau de cobertura confortável das exposições de crédito

considerados de maior risco; e) a decomposição do crédito a clientes do BESA tinha

registado, entre 31: de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2012, de acordo com a

informação preparada pelo banco (BESA), a seguinte evolução:

• (Valores expressos em milhares de USD)
. Variação

Crédito 2012 2011 Absolutà %
Empresas 6.619.651 4.695.867 1.923.784 «0%
Contas correntes caucionadas 842.491 715.819 126.672 17,7%

Financiamentos 5.064.447 - 3.463.039 1.601.408 46,2%

Dekobertos em DO's . % 712.713 517.009 195.704 37,9%
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Particulares 456576 410.275 46,30J 11,3%
Financiamentos 369.628 341.706 27.922 8 2%

26,8u/oContas correntes caucionadas 86.948 68.569 18.379

Le.usinz 24.935 o 24.935 n.a.
Crédito Bruto
do qual
Crédito Bruto - Risco
Baixo*

7.101.162 I 5.106.142

6.900.366 4.993.120

'Crédito Bruto • - Risco
Superior**

200.796 113.022

7.101.162 5.106.142

1.995.020 39,170

Crédito Bruto por Nível dei
IRisco***
Nível Afflulo)
iNível B (Muito Reduzido)

6.204.116 4.784.308 1.419.808 29,7%

Nível C (Reduzido)
561.228
135.022

161.481
I 47.326

399.747
87.696

947 6%
185,3%

Nível D (Moderado) 46.729 11,909 34.820 292,4%
Nível E (Elevado) 411 1.728 -1.317
Nível F (Muito Elevado) 80.857 29.260 51.597 176,3%
Nível'GJPerda).
Total

72.779 70.130 2.669 3,8%
7.101.162 5.106.142 1.995.020 39,1%

Provisionamento do Crédito
Provisões para crédito - 157.606 - 96.558

1,89%
- 61.048 63,2%

Cobertura do crédito total por
provisões

2,99%

Cobertura do crédito Risco
Superior
Crédito Líquido de
provisões

78,49% 85,43%

6.943.556 5.009.584 1.933.972 38,6%

* Corresponde ao crédito Nível A, B e C
*-*Corresponde ao crédito Nível Da G

*** De acordo corn os Níveis de Risco estabelecidos pelo BNA, Aviso N°3/2012

169. A KPMG documentou nos seus papéis de trabalho referentes à auditbria

sobre o exercício de 2012 do Grupo BES (maxime, através do documento "Highlights

Completion Memorandum ;Audit-, de 15 de fevereiro de 2013) que a KPMG Angola lhe

transmitiu, a propósito da auditoria efetuada sobre o crédito a clientes do BESA, a informação

transcrita no ponto 147 supra.
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170. A KPMG documentou nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria

sobre o exercício de 2012 do Grupo • BES (maxime, através do memorando relativo à

videoconferência realizada, em 25 de fevereiro de 2013, .com a KPMG Angola), ter

verificado, com base em documentação e exPlicações apresentadas pela KPMG Angola,

através de videoconferência realizada em 25 de fevereiro de 2013, a propósito da auditoria

efetuada sobre a carteira de crédito do BE-SA,*a informação transcrita no ponto 157 supra..

171. A informação que a KPMG documentou nos seus papéis de trabalho

(referentes à auditoria sobre O exercício de 2012 do Grupo BES), relativa à »auditoria efetuada

pela KPMG Angola sobre o "crédito a clientes" do BESA, e à avaliação e/ou verificação

efetuada pela KPMG ,desse trabalho, não é suficiente para permitir a uru revisor/auditor

experiente, sem conhecimento prévio dó "componente BESA" e do trabalho desenvolvido

pelo auditor sobre a respetiva carteira de crédito:

a) compreender a natureza, o âmbito/extensão e os resultados dos procedimentos

efetuados, e a prova de auditoria concretamente obtida pela KPMG, através da KPMG.

• Angola, com vista a suportar, relativamente ao crédito a clientes do BESA, para efeitos da

auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas de 2012 do BES, as as' serções

"existência,."plenitudé" "direitos e obrigações" e "valorização":

b) avaliar e concluir terem sido efetuados (pela KPMG Angola) procedimentos de

auditoria sobre o crédito a clientes do BESA, e pela KPMG obtida e analisada informação

relativa aos procedimentos efetuados,,que permitissem (à KPMG) concluir: i) que os créditos

a clientes registados contabilisticamente pelo BESA existiam e os dados registados no sistema

informático sobre os respetivos créditos eram verdadeiros; ii) que o valor da impáridade

registada pelo BESA para efeitos de reporte ao BES era, de acordo com as IFRS, adequado,

iii) não existirem distorções materiais (à luz da materialidade global definida pela KPMG para

efeitos da auditoria sobre as contas consblidadas do BES) na informação financeira referente

ao BESA que foi objeto de consolidação nas comas de 2012 do Grupo BES, decorrentes da

inadequada valorização do crédito a clientes do BESA;
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c) compreender as bases de suporte do julgamento documentado pela KPMG

(e/ou os fundamentos da conclusão), de que, não 'obstante as insuficiências do sistema

informático do BESA e a existência de lacunas ao nível da integralidade da documentação dos

dossiers de crédito do BESA, que iriam originar uma reserva (por limitação de âmbito) na

opinião da KPMG Angola sobre as contas estatutárias do BESA, foi possível (à KPMG

Angola) concluir, sem reservas, pela adequação das provisões económicas (imparidade)

registadas pelo BESA para efeitos de reporte ao BES de acordo com as IFRS.

172. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho a natureza, a

extensão e oportunidade dos procedimentos substantivos de detalhe realizados para assegurar

que os créditos a acmes registados contabilisticamente pelo BESA existiam e que os dados

registados no sistema informático sobre os respetivos créditos eram verdadeiros.

173. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho se foram efetuados

' procedimentos substantivos (de detalhe) para:

a) assegurar que as condições contratuais previstas nos contratos de créditos,

foram aprovados pelo BESA de acordo com os procedimentos internos.do Banco;

. b) verificar se as condições contratuais estavam devidamente registadas no

sistema inforrnático do BESA (v.g. Data de início, Datas de vencimento, Taxa de juro

associada);

c) assegurar que os valores em dívida registados com referência a 31 de dezembro

de 2012 eram corretos, tendo em consideração as respetivas condições contratuais e os

desembolsos e pagamentos que tivessem ocorrido;

d) assegurar (v.g. através da reconciliação entre cis valores de crédito concedido

registados no sistema informático do BESA e os valores de crédito concedido registados

contabilisticamente) que todos os créditos concedidos pelo BESA se encontravam registados

contabilisticamente com referência a 31 de dezembro de 2012.
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174. A realização dos procedimentos substantivos de detalhe referidos no ponto

anterior, era necessária para a KPMG Angola e a KPMG poderem concluir pela inexistência

de distorções materiais sobre as asserções "existência", "plenitude" e "direitos e obrigações"

do crédito a clientes do BESA, com impacto na valorização desse ativo.

175. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho qual foi a concreta

informação que o sistema informático do BESA não permitiu extrair e que era necessária para

a KPMG Angola conseguir identificar, de forma efetiva, os créditos objeto de restruturação e

o grupo económico em que cada cliente se inseria.

176. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho quais foram os

critérios observados pela KPMG Angola na seleção da amostra da carteira de crédito do

BESA que mencionou ter sido objeto de revisão.

177. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho qual foi a concreta

informação e/ou documentação relativa ao "conjunto" de créditos por si referenciado, que, em

resultado das insuficiências do sistema informático do BESA e das lacunas existentes ao nivel

da imegralidade da documentação dos dossiers de crédito, não foi disponibilizada por esse

banco no âmbito .e para efeitos da revisão efetuada sobre a imparidade da respetiva carteira de

crédito.

178. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho qual era o valor dos

créditos e/ou respetiva representatividade na amostra selecionada, relativamente aos quais não

foi disponibilizada pelo BESA toda a informação dou documentação solicitada.

179. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho em que consistia o

"registo- de colaterais que não foi disponibilizado pelo BESA, e qual o valor dos créditos

e/ou respetiva representatividade na amostra, relativamente aos quais essa informação dou

documentação não foi disponibilizada.

180. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho qual foi a concreta

informação e/ou documentação, relativa a um conjunto de dossiers de crédito, cuja falta foi
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considerada suprida com base nas declarações, prestadas pela Comissão Executiva e Direção

de Risco do BESA, de que as situações de falta de completude ao nível dos dossiers dé crédito

estavam relacionadas com créditos concedidos a entidades cujos acionistas e/ou beneficiários

de referência tinham uma posição muito relevante na economia angolana, pelo que não

haveria risco quanto à sua recuperabilidade.

1.81. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho de que forma (de

acordo com o seu julgamento) a circunstância de alguns desses créditos estarem, de acordo

com informação prestada pela gestão do BESA, relacionados com entidades de interesse

relevante para a economia local, permitia ultrapassar as lacunas detetadas ao nível da

integralidade da informação e/ou documentação respeitante aos mesmos e, em particular,

concluir não existir risco quanto à sua inadequada valorização (imparidade).

182. A KPMG não documentou nos setis papéis de trabalho i) o valor global e

individual dos créditos que, nos mesmos papéis, referiu trataram-se dos trinta maiores créditos

do BESA a clientes ("Top 30"), ii) a natureza e o valor dos colaterais que, de acordo com a

informação a que teve aceSso, estavam associados a cada um dos referidos créditos.

183. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho de que forma

calculou a percentagem (51%) de colateralização do valor dos 30 maiores créditos do BESA

que mencionou nos referidos papéis:

184. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho qual era a

percentagem de colaieral ização.do valor dos créditos (correspondente a 42% do valor total da.

carteira de crédito) não compreendidos nos 30 maiores créditos do BESA por si referenciados.

185. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho que procedimentos,

para além das indagações à gestão e direção de risco do BESA, foram efetuados de forma a

aferir a recuperabilidade dos créditos para os quais não existiam colaterais ou, nos casos em

que estes não permitiam recuperar (porque o seu valor era insuficiente) a integralidade da

exposição, e as respetivas conclusões.
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186. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho se nos 30 maiores

créditos do BESA por si referenciados estavam (ou não) compreendidos alguns dos créditos

. relativamente aos quais, por força das insuficiências do sistema informático do BESA e das

lactinas existentes ao nível da integralidade da documentação dos dossiers de crédito, não foi

disponibilizada pelo BESA toda a informação e/ou documentação solicitada, incluindo o

"registo de colaterais".

187. A - KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho se foi obtida e

analisada informação de suporte à recuperabilidade do valor dos créditos concedidos aos

clientes

para além da informação que os mesmos estariam relacionados com entidades de interesse

relevante para a economia local.

188. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho i) qual o valor dos

créditos referidos no ponto anterior, ii) qual a concreta informação que foi possível obter

sobre as entidades beneficiárias dos referidos créditos e/ou sobre os respetivos acionistas, e,

em particular, sobre a respetiva situação financeira, económica e/ou de viabilidade

económica.

189. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho se a KPMG Angola

efetuou procedimentos e obteve informação e/ou documentação sobre a existência,

validade/titularidade e adequada valorização dos colaterais associados à carteira de crédito do

BESA (na sua maioria, promessas de hipoteca), para além da informação prestada pela

Comissão Executiva do BESA de que os mesmos seriam de "boa qualidade, assumindo a

capacidade de o BESA tomar posse do ativo subjacente", e que. "embora exist[issem]

problemas ao nível da sua formalização e/ou registo predial (...) em termos gerais os

colaterais associados à carteira de crédito confer[iam] segurança quanto à recuperabilidade

dos créditos".

190. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho, relativamente à

valorização dos colaterais associados à carteira de Crédito do BESA,
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i) se foi obtida pela KPKIG Angola, informação sobre os concretos colaterais •

associados aos créditos analisados, e respetiva contratualização,

ii) se foram obtidos e validados pela KPMG Angola os critérios utilizados pelo

BESA na valorização dos colaterais para efeitos da estimativa da imparidade e a sua

conformidade com os critérios do Grupo BES,

iii) se a KPMG Angola atendeu, na validação do cálculo do valiir presente dos

colaterais associados aos créditos analisados, à natureza dos colaterais (v.g. promessas de

hipoteca, hipotecas efetivas), ao estado da sua formalização, à tipologia, natureza, antiguidade

e localização dos ativos (objeto da garantia), à existência ou não de avaliações externas e

respetiva antiguidade,

v) se a KPMG Angola obteve avaliações dos colaterais associados aos créditos

analisados, se avaliou a respetiva antiguidade e qualidade (v.g. se se tratavam de avaliações

internas ou independentes) e validou os respetivos pressupostos e métodos de avaliação

seguidos.

191. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho se a KPMG Angola

obteve evidência da existência, no BESA, de histórico de execução efetiva, pelo Banco, de

promessas de hipoteca (ou seja, de casos em que o Banco 'tivesse tomado posse efetiva do

imóvel dado em garantia).

192. A KPMG não documentou, assim, nos seus papéis de trabalho, informação
,que permitisse .perceber as implicações que as insuficiências do sistema informático e as

lacunas existentes ao nível. dos dossiers de crédito do BESA tiveram na análise sobre a

adequada valorização (imparidade) do crédito a clientes do BESA, a natureza e extensão das

limitações detetadas, e com base em que concreta informação a KPMG Angola e a KPMG

concluíram pela adequação da iMparidade registada pelo BESA para efeitos de reporte ao
•  •

BES de acordo com as 1FRS.
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193. A informação documentada pela KPMG nos seus papéis de trabalho, relativa

aos procedimentos efetuados e prova de auditoria obtida pela KPMG Angola sobre o "crédito

a clientes" do BESA, e à verificação e/ou avaliação desse trabalho por si efetuada não

• permite avaliar nem concluir terem sido efetuados procedimentos de auditoria, e pela KPMG
obtida e analisada informação relativa ao trabalho efetuado que, face à materialidade do

referido ativo (5.262.662 milhares de euros), à relevância do componente a que o mesmo

respeitava, e ao risco de distorção material (ao nível das demonstrações financeiras

consolidadas do BES) associado à sua inadequada valorização, a habilitasse a concluir que as

demonstrações financeiras consolidadas de 2012 do BES apresentavam, de forma verdadeira e

apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a respetiva posição financeira e o

resultado consolidado das suas operações ern 31/12/2012, em conformidade com as 1FRS.

194. Em suma: A KPMG não documentou adequadamente nos seus papéis de

trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de 2012 do Grupo BES, de forma a suportar a

sua opinião, a prova de auditoria obtida com vista a suportar, relativamente ao crédito a

clientes do `componente BESA", as asserções "existência", "integralidade", "direitos e

. obrigações" e "valorização" (imparidade), nem as bases de suporte do julgamento por si

efetuado (e/ou os fundamentos da sua conclusão) sobre a suficiência do trabalho efetuado (e

prova de auditoria obtida).

195. A KPMG emitiu; ern 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e

Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2012, afirmando que estas "apresentam de forma verdadeira e apropriada, em

todos os aspectos materialmente relevantes; a posição financeira consolidada do BES, o

resultado consolidado das suas operações;o rendimento integral consolidado, as alterações no

capitais próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa dessa entidade, em

conformidade com as IFRS".

196. A documentação preparada e conservada pela Arguida, respeitante à

auditoria efetuada sobre a valdrização do crédito a clientes do BESA (principal ativo desse

componente do BES), e à avaliação e/ou verificação efetuada pela Arguida do trabalho
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efetuado pelo auditor do componente (KPMG Angola), não era suficiente para o CNSA

examinar convenientemente o trabalho da KPMG, enquanto ROC/auditor responsável pela

revisão legal das contas/auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo

BES referentes ao exercício de 2012.

197.. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos,

os quais são factos próprios, em que interveio e que praticou.

198. A KPMG sabia que:

a) Definiu, no âmbito da conceção do seu plano da auditoria sobre as

demonstrações financeiras consolidadas de 2012 do BES, o BESA corno urn componente

significativo do Grupo BES,.por considerar tratar-se de um componente com importância

financeira individual para o Grupo BES;

b) Documentou, nos seus papéis de trabalho referentes â auditoria sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES, ter a KPMG Angola identificado a inadequada valorização

(imparidade) do crédito a clientes do BESA como um- risco significativo de distorção

material; .

c) Documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES, o trabalho efetuado pela KPMG Angola sobre a carteira de

crédito do BESA e a avaliação e/ou verificação efetuada pela KPMG desse trabalho, nos

termos revelados pelo documento "Highlights Completion Memorandum - Audit" de IS de

fevereiro de 20.13, e pelo memorando elaborado por Fernando Antunes, relativo à

videoconferência realizada em 25 de fevereiro de 2013 entre Fernando Antunes e Inês Filipe;

d) Não documentou, nos seus papéis de tra.balho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES, os factos supra descritos nos pontos 172 a 192;
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e) A informação doclimentada nos se' us papéis -de trabalho não era suficiente para

permitir a um revisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio do -componente BESA" e

do trabalho desenvolvido pelo auditor

í) compreender a natureza, o âmbito/extensão e os resultados dos procedimentos

efetuados, e a prova de auditoria concretamente obtida pela KPMG, através da KPMG

Angola, com vista a suportar, relativamente ao crédito a clientes do BESA, para efeitos da

auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas de 2012 do BES, as asserções

"existência, "plenitude", "direitos e obrigações" e "valorização",

ii) compreender as bases de suporte do julgamento efetuado pela KPMG (e/ou os

fundamentos da sua conclusão) quanto â.adequação e suficiência dessa prova, no âmbito e

para efeitos da opinião por si emitida sobre as demonstrações financeiras consolidadas de

2012 do BES;

iii) avaliar (e concluir) ter sido obtida e analisada pela KPMG informação sobre a

auditoria efetuada sobre o crédito a clientes do BESA que., face à materialidade do valor do

referido ativo, à relevância do componente a que o mesmo respeitava, e ao risco de distorção

material associado à sua inadequada valorização, a habilitasse a concluir que as

demonstrações financeiras consolidadas de 2012 do BES apresentavam, de forma verdadeira e

apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a respetiva posição financeira e o

resultado consolidado das suas operações em 31/12/2012;

f) A documentação por si preparada e conservada, respeitante.à auditoria efetuada

sobre o crédito a clientes do BESA (principal ativo desse componente do Grupo BES), e à

avaliação e/ou verificação por si efetuada do trabalho efetuado pelo auditor do componente

(KPMG Angola), não era suficiente para o CNSA examinar convenien-temente o seu trabalho,

enquanto ROC/auditor responsável pela 'revisão legal das contas/auditoria sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BES referentes ao exercício de 2012; .

g) Emitiu. em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de
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2012, afirmando que estas "apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os

aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do. BES, o resultado

consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as alterações no capitais

próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa dessa entidade, em conformidade

com as 1FRS, tal como adoptadas na União Europeia e a informação nelas constante é

completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e licita".

199. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.

(ii) DA PROVA DE AUDITORIA' DE SUPORTE ÀS ASSERÇÕES

"EXISTÊNCIA", "INTEGRALIDADE", • "DIREITOS E OBRIGAÇÕES" E
"VALORIZAÇÃO" DO CRÉDITO A CLIENTES DO BESA, DA NÃO APLICAÇÃO

DE UM NÍVEL APROPRIADO DE CETICISMO PROFISSIONAL, • E DA NÃO
INCLUSÃO DE UMA RESERVA (POR LIMITAÇÃO DE ÂMBITO) NA OPINIÃO

SOBRE AS CONTAS CONSOLIDADAS DO BES

200. A KPMG não obteve, por si e/ou através da KPMG Angola, relativamente

ao "crédito a clientes" do componente BESA, prova de auditoria, apropriada e suficiente,

sobre as asserções "existência", "integralidade", "direitos e.obrigações" e "valorização", que

permitisse suportar a opinião por si emitida, na Certificação Legal .das Contas e Relatório de.

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de

2012. . ••

201. A 31/12/2012 (e já, pelo menos, desde 2011), o sistema de controlo interno

do BESA apresentava as seguintes deficiências ao nível do processo de concessão,

docurilentação e monitorização do risco de crédito:

a) o sistema informático do BESA não permitia obter informação necessária para

identificar, de forma efetiva, (i) as operações de crédito objeto de reestruturação e (ii) o grupo

económico em que cada cliente se inseria;
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b) a informação • residente no sistema informático do BESA continha
insuficiências que dificultavam a extração de informação detalhada sobre os créditos em

carteira, nomeadamente, sobre os juros a receber associados a contas correntes caucionadas,

sobre juros vencidos há mais de 60 dias, sobre créditos alvo de reestruturação e sobre créditos

a serem transferidos para prejuízo (write-off);

c) o sistema informático do BESA conduzia a que, em regra, quando se verificava

incumprimento de prestações de juros, o valor dessas prestações capitalizasse como tratando-

se de novo crédito;

d) a informação residente- no sistema informático do .BESA não permitia a

obtenção imediata de informação detalhada e completa sobre os colaterais constituídos sobre,

a carteira de crédito do BESA;

e) a informação disponibilizadá pelo sistema inforniático do BESA, relativa aos

colaterais associados à carteira de crédito do Banco, não permitia identificar, de forma efetiva,

os colaterais existentes para .os créditos ern carteira, porquanto existiam créditos com

colaterais associados que não se encontravam registados em sistema e créditos com colaterais

que, apesar de registados em sistema, não existiam;

f) os valores dos colaterais residentes no sistema informático do BESA não

estavam, na sua generalidade, atualizados;

g) o BESA não dispunha de aplicações informáticas que apresentassem o histórico

de incumprimentos de cada cliente;

h) o BESA não •tinha estabelecido um procedimento de atualização periódica de
informações financeiras, económicas ou de viabilidade económica dos clientes, assim como,

para clientes particulares, da taxa de esforço do cliente após a concessão do crédito;

i) o BESA não tinha estabelecido procedimentos formais sobre a realização de

exercícios de back -testing sobre variáveis associadas à avaliação do risco de crédito;
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j ) O BESA não utilizava, no processo de concessão de crédito, modelos de scoring

e rating;

k) o BESA não dispunha nos seus arquivos de - documentação • relevante,
devidamente organizada e suscetível de ser consultada, relativa a operações de crédito com

valor significativo e respetivas sociedades mutuárias, incluindo dossiers de crédito (incluindo

propostas de crédito e suas aprovações); contratos celebrados com os clientes, informação

sobre os acionistas eiou beneficiários económicos efetivos das sociedades mutuárias,

informação sobre a situação financeira eiou de viabilidade económica dos seus clientes, e

informação e documentação de suporte à existência, titularidade e valorização 'das garantias

registadas no sistema do BESA (quando aplicável).

202. A equipa de trabalho de campo teve dificuldades na obtenção de informação

junto das áreas de crédito e de risco do BESA, designadamente sobre os procedimentos e

• controlos internos do banco, relativamente aos quais a informação disponibilizada pelo BESA

foi limitada, não tendo a referida equipa conseguido apurar e perceber de que forma o BESA

recolhia e monitorizava a informação que disponibilizou para análise, relativa à respetiva

carteira de crédito (nomeadamente, o detalhe dá carteira de crédito fornecido).

203. (ii) A 30 de setembro de 2012, a carteira de crédito a clientes do BESA

compreendia: a) uma carteira designada "Empresas", cujo valor global ascendia a 2,6 mil

milhões de USD, correspondendo a cerca de 45:6% do montante total da carteira de crédito do

BESA e a 25,5% do seu ativo total; b) duas carteiras designadas "Private" e "Particulares

Private", cujo valor global conjunto ascendia a cerca de 3,1 mil milhões de USO,

correspondendo a cerca de 54,4% do montante total da carteira de crédito do BESA e a 30,4%

do seu ativo total.

204. 0 BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo informação que

periiitisse reconciliar a informação constante das demonstrações financeiras do Banco

(balanço) com o detalhe das operações de crédito.
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205. 0 BESA não disponibilizou à equipa àe trabalho de campo o detalhe dos

cálculos com base nos quais havia estimado a imparidade dos créditos em carteira.

206. (iii) A equipa de trabalho de campo selecionou, para efeitos de revisão

individual da respetiva imparidade, com referência a 30/09/2012, uma amostra de 135

créditos (de um total de 367 créditos), respeitantes à carteira de crédito denominada

"Empresas". '

207. 0 BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo uma análise,

efetuada pelo banco, sobre a imparidade dos créditos incluídos na amostra selecionada.

208: A equipa de trabalho de campo solicitou ao BESA que disponibilizasse,

relativamente aos créditos incluídos na amostra selecionada, designadamente, os contratos

que suportavam as operações de crédito, as propostas de crédito e suas aprovações,

informação sobre a situação financeira e/ou de viabilidade económica dos mutuários e,

quando aplicável, informação e documentação sobre os colaterais, incluindo sobre o tipo de

colateral, contratualização, certidões de registo predial e avaliações.

209. Até 20 de dezembro de 2012, o BESA apenas facultou à equipa de trabalho

de campo informação e/ou documentação relativa a 46 dos 135 créditos incluídos na amostra

(da carteira empresas) selecionada.

210. Até 4 de março de-2013, havia créditos incluídos na amostra selecionada

relativamente aos quais o BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo nenhuma

da informação e/ou documentação por esta solicitada com vista a validar a imparidade

registada peio banco sobre esses créditos. •

211. Quanto aos créditos, da carteira "Empresas", relativamen.te aos quais o

BESA disponibilizou à equipa de trabalho campo informação e/ou documentação:
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crédito, limitava-se a ficheiros preparados péla Banco que, na maior parte das vezes, a equipa

de trabalho de campo não conseguiu validar;

ii. A equipa de trabalho de campo não conseguiu apurar de que forma o BESA

recolhia e monitorizava a informação que disponibilizou para análise, relativa à respetiva

carteira de crédito;

iii. A informação disponibilizada pelo BESA à equipa de trabalho de campo,

relativa aos créditos compreendidos na carteira/incluídos na amostra, continha apenas a

listagem dos créditos com indicação da data de vencimento, não tendo sido disponibilizada

informação sobre a situação dos créditos à data da análise, ou seja, sobre o histórico de

cumprimento dos créditos;

iv. O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo um histórico das

operações de crédito realizadas, nem acesso a uma aplicação que permitisse reconstituir as

mesmas;

v. A informação disponibilizada pelo BESA, relativa aos créditos em earteira, não

permitia identificar os créditos que haviam sido objeto de restruturação;

vi. O BESA não disponibilizou à équipa de trabalho de campo informação sobre

as condições de renovação de parte significativa dos créditos analisados, que eram

constituídos por contas correntes caucionadas que estavam em constante revolving, o que

levou a que não tivesse sido possível à equipa de trabalho de campo validar o (não)

vencimento dessas operações e/ou eventuais restruturações (e respetivos termos);

vii. A equipa de trabalhd de campo não obteve do BESA informação sobre os

créditos analisados que permitisse avaliar a respetiva imparidade numa ótica de grupo

económico;

238



Processo: 290t20.2YUSTR.L1
Referéncia: 17739995

Tribunal da Relação de Lisboa
Secçlio da Propriedade intelectual e da Coneorr#ncia, RegulaçÂo e Supervisilo

Recurso Penal

viii. A equipa de trabalho de campo não teve acesso, relativamente a créditos com

uma dimensão material, aos contratos celebrados com os clientes;

ix. Apesar de o BESA ter disponibilizado, em alguns casos, os contratos que

suportavam as operações de crédito, a equipa de trabalho de campo não conseguiu obter

informação documentada que permitisse identificar as condições de concessão de crédito e a

concreta finalidade dos créditos concedidos, porquanto os contratos disponibilizados não

continham essa informação e o BESA não disponibilizava outra informação e documentação

para além dos mesmos, designadamente, os dossiers de crédito de cada cliente com as

respetivas propostas de crédito e suas aprovações;

x. A indisponibilidade de informação sobre os dossiers de crédito de cada cliente

era generalizada a toda a carteira de crédito do BESA;

xi. A equipa de trabalho de campo não efetuou a circularização de

clientes/mutuários do BESA;

xii. O BESA não disponibilizou, em regra, à equipa de trabalho de campo,

informação sobre o tipo de colaterais associados, quando aplicável, aos créditos analisados,

respetiva contratualização e documentação de suporte à sua valorização (avaliações);

xiii. O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo informação sobre

a situação financeira, económica ou de viabilidade económica dos mutuários dos créditos

analisados. designadamente demonstrações financeiras;

xiv. O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo, relativamente aos

créditos em carteira (entre os quais os incluídos na amostra selecionada), informação com

desagregação, relativamente, a cada crédito individual, do valor de crédito vencido, juros

vencidos e crédito vincendo;
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xv. O BESA não disponibi l izou à equipa de trabalho de campo, relativamente aos

créditos.em carteira (entre os quais os incluídos na amostra selecionada), o detalhe do juro a

receber (juro corrido) por contrato de crédito;

xvi. A equipa de 'trabalho de campo não conseguiu val idar a si tuação, em termos

de vencimento/incumprimento, dos créditos analisados à data da sua análise;

xvi i . A equipa de trabalho de campo não conseguiu val idar, relativamente a cada

crédito individual, a existência de juros vencidos, o respetivo valor, assim como os eventuais.

dias de atraso registado no seu pagamento;

xvi i i . A equipa de trabalho de campo não obteve informação sobre o processo de

aprovação dos créditos, porquanto as reuniões do Conselho de Crédito do BESA onde os

. mesmos eram aprovados não eram objeto de formalização;

xix. A equipa de trabalho de cam po não teve acesso a inform ação sobre as

responsabilidades dos mutuários dos créditos analisados junto de outras instituições de

crédito;

xx.. A equipa de trabalho de campo real izou a anál ise individual  dos crédi tos do

BESA incluídos na am ostra selecionada com  base, fundam entalm ente, em  inform ação

prestada em reuniões real izadas com colaboradores do BESA, porquanto, em regra, não the

foi cl isponibi l izada informação documentada relativa às operações de crédito analisadas, aos

respetivos mutuários e, quando aplicável, às garaniias às mesmas associadas;

xxi . As informações prestadas pelos colaboradores do BESA no âmbito reuniões

«real izadas com a equipa de trabalho de campo não foram suficientes para concluir a anál ise

sobre a imparidade dos créditos incluídos na amostra selecionada.

212. A equipa de trabalho de campo não obteve informação sobre os créditos

incluídos na amostra selecionada sobre a carteira "Empresas"  que perm itisse conclu i r,

globalmente, sobre a adequação da imparidade registada pelo BESA sobre a referida carteira.
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• • 213. As normas internacionais de contabilidade aplicáveis à preparação das

demonstrações financeiras consolidadas..do BES (IFRS, e, mais concretamente, a IAS 39), que

cabia à KPMG auditar, previam, relativamente•à mensuração do ativo "Crédito a Clientes", a

identificação de indícios de imparidade e o consequente cálculo da expectativa de recuperação

do valor do crédito (nomeadamente em função das garantias existentes e/ou do património

executável, seja património existente e/ou proveniente de cashflows futuros). de acordo com o

qual deveria registar-se como imparidade o eventual défice que daí pudesse resultar, numa

vertente de apreciação económica.

214. As informações e/ou _documentação, relativa às operações (incluindo

garantias) e/ou mutuários, que a equipa de trabalho de campo não logrou obter, no âmbito e

para efeitos da análise, por amostragem, sobre o risco/imparidade da carteira de crédito do

BESA; relativa aos créditos incluídos na amostra da carteira "Empresas", com referência ao

exercício de 2012, eram necessárias para avaliar e poder concluir para efeitos da auditoria

sobre as demonstrações financeiras consolidadas do Griipo BES, sobre a adequada

valorização (imparidade), de acordo com as IFRS (IAS 39), dos créditos analisados,

designadamente: a) para avaliar a existência de prova objetiva de imparidade dos créditos

associada, designadamente, aos seguintes acontecimentos de perda: i) significativa dificuldade

financeira do/s obrigado/s; ii) incumprimento ou relaxe nos pagamentos de juro ou de capital;

iii) o mutuante, por razões económicas ou legais relacionadas com as dificuldades financeiras

do mutuário, oferecer ao mutuário urna concessão que de outra forma não consideraria; iv)

probabilidadè do mutuário entrar em processo de falência ou outra reorganização financeira;

b). para estimar o. valor da imparidade (nomeadamente, apurar a diferença entre a quantia

escriturada dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados), caso se

concluísse — se se tivesse elementos que permitissem fazê-lo — existir prova objetiva de
imparidade dos créditos analisados; c) para concluir, com base nas análises, referidas nas

alíneas a) e b) supra, sobre a adequação (à luz das IFRS/IAS 39), do valor de imparidade

registado pelo BESA relativamente aos créditos em carteira.

• 215. Conforme referido nos pantos 147 e 157 supra, a KF'MG documentou, nos

seus papéis trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de '2012 do Grupo BES, terlhe
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sido transmitido pela KPMG Angola que, àpesar das 'insuficiências da informação

disponibilizada pelo sistema informático do BESA e das lacunas existentes nos processos

administrativos (sobretudo ao nível da integralidade da documentação constante de alguns

dossiers de crédito): a) Foi possível concluir pela adequação das provisões económicas

(imparidade) registadas pelo BESA para efeitos de reporte ao EiES de acordo com os IFRS; b)

Existia uma elevada cobertura da carteira de crédito do BESA por colaterais que a Comissão

Executiva do Banco considerava serem de boa qualidade (assumindo a capacidade do BESA

tomar posse do ativo subjacente); c) A Comissão Executiva do BESA considerava que,

embora existissem problemas ao nível da sua formalização e/ou registo predial, em termos

gerais os colaterais associados à carteira de crédito.do banco conferiam segurança quanto à

recuperabilidade dos créditos; *d) A Comissão Executiva e a Direção de Risco de Crédito do

BESA declararam à KPMG Angola que não existiam situações incluídas na carteira

suscetíveis de colocar em causa a recuperabilidade do valor do crédito concedido pelo BESA,

e que as situações de falta de completude ao nível dos dossiers de crédito estavam

essencialmente relacionadas com .créditos concedidos a entidades de interesse relevante para a

economia local, pelo que não haveria qualquer risco quanto à recuperabilidade dos mesmos.

216. A KPMG tinha conhecimento dos factos descritos nos pontos 204 a 212

supra.

217. A KPMG concluiu, contudo, com base. na informação que lhe foi transmitida

pela KPMG Angola sobre as declarações prestadas pela Comissão Executiva e pela Área de

Risco do BESA, que a valorização dos créditos a clientes do BESA compreendidos na carteira

denominada "Empresas" e a imparidade registada pelo BESA para efeitos de reporte BES (de

acordo com as 1FRS) eram adequadas.

218. A valorização do crédito a clientes (o maior ativo do BESA a 31/12/2012)

constitui urna área de elevado 'risco de auditoria da banca, designadamente: face à

materialidade dos valores envolvidos, ao impacto que o reconhecimento áe imparidades

comporta no balanço e nos resultados das Instituições de Crédito, e ao envolvimento de

julgamento por parte da respetiva gestão na determinação do valor da imparidáde desse ativo.
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219. A KPMG, ao ter concluído, face aos factos de que tinha conhecimento

(relativos à revisão efetuada sobre a carteira de crédito denominada "Empresas"), que a

valorização dos créditos a clientes do BESA compreendidos na carteira denominada

"Empresas" e a imparidade registada pelo BESA para efeitos de reporte BES (de acordo com

as IFRS) eram adequadas, com base na informação que lhe foi transmitida pela KPMG

Angola sobre as declarações prestadas pela Comissão Executiva e pela Área de Risco do

BESA, não aplicou um nível apropriado de ceticismo profissional.

220. Acresce que a KPMG tinha conhecimento de informações que impunham a

aplicação de um nível acrescido de ceticismo profissional na avaliação da credibilidade e

suficiência das informações prestadas pela Comissão Executiva do BESA à KPMG Angola,

porquanto sabia que, pelo menos desde 2011, existiam notícias divulgadas pela Comunicação

Social que associavam o então Presidente da Comissão Executiva do BESA a processos

relacionados com fraude e branqueamento de capitais.

221. Adicionalmente, a equipa de trabalho de campo não efetuou procedimentos

de auditoria, nem obteve informação e/ou documentação, que permitissem concluir pela

inexistência de distorções materialmente relevantes sobre as asserções "existência",

"integralidade" e "direitos e obrigações" da rubrica "crédito a clientes" do "componente

BESA", porquanto 1) não obteve, relativamente a créditos com uma dimensão material

incluídos na amostra selecionada da carteira "Empresas", nuns casos os contratos celebrados

com os mutuários e, noutros casos, informação sobre as condições da sua renovação; ii) não

efetuou procedimentos de confirmação externa dos saldos reconhecidos pelo.OESA, iii) nem

realizou outras análises sobre os fluxos financeiros associados aos créditos concedidos

(desembolsos e reembolsos) que permitissem concluir sobre o saldo em dívida cm

31/12/2012.

222. 0 valor da carteira de crédito denominada "Empresas" (3,1 mil milhões de

USDUSD, em 30 de setembro de 2012), era (significativamente) superior à materialidade

global definida pela KPMG no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas de 2012 do BES (£ 22.000.000,00).
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223. (i i .2) O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo, até 4 de

março de 2013, uma listagem detalhada dos créditos incluídos nas carteiras denominadas

"Private" e "Particulares Private".

224. 0 valor de provisões constituídas pelo BESA, em 31/12/2011, determinadas

de acordo com o Aviso n.° 4/2011 do BNA, respeitantes aos créditos compreendidos nas

carteiras "Private" e "Particulares Private", ascendia (apenas) a 17,4 milhões de USD.

225. A eqiiipa de trabalho de campo não efetuou, por falta de informação,

qualquer análise, com referência a 2012, sobre o risco e/ou imparidade dos créditos incluídos

nas carteiras "Private" e "Particulares Private".

226. Todavia, a KPMG Angola Irepresentada por Inês Filipe] e a KPMG

[representada por Fernando Antunes], analisaram, para efeitos da auditoria sobre as

demonstrações consolidadas de 20 l 2 do BES, a sítuação, em termos de risco e/ou imparidade,

de créditos do BESA corn valor significativo compreendidos na carteira denominada

"Private" (e/ou "Administração").

227. (ii.2.a.) A KPMG Angola e a K PMG analisaram, no âmbito e para efeitos

da auditoria sobre as contas consolidadas de 2012 do BES, a situação, em termos de risco e/ou

imparidade, dos créditos detidos pelo BESA sobre os clientes '11 11

228. Os créditos detidos pelo BESA sobre os.clientes

estavam compreendidos

na carteira de crédito denominada "Private" (e/ou "Administração").
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229. Os créditos reconhecidos pelo BESA sobre os clientes

estavam compreendidos

no conjunto de créditos que a KPMG documentou nos seus papéis de trabalho (maxime, no

memorando relativo à videoconferência realizada, em 25 de fevereiro de 2013, entre Fernando

Antunes e Inês Filipe) tratarem-se dos 30 maiores créditos do BESA a clientes.

230. De acordo com informação que foi analisada pela KPMG Angola e pela

KPMG, os referidos créditos apresentavam, a 31/12/2012, os seguintes valores:

USD;

USD;

i) : crédito no valor de 135,001 milhares de USD;

i i )1~11111~1 credito no valor de 133.576 milhares de USD: -

iii) crédito no valor de 120.001 milhares de USD;

iv) ;~1111.111ffile~: crédito no valor de 66.242 milhares de

v) crédito no valor de 159.541 milhares de

vi) 'ffi~: crédito no valor de 148.359 milhares de USD;

vii) crédito no valor de 100.182 milhares de USD;

viii) crédito no valor de 100.182 milhares de USD;

ix) M.11.1fficrédito no valor de 80.000 milhares de USD;

x) '111111111.111.1111: crédito no valor de 75.153 milhares de USD.
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231. Os créditos reconhecidos pelo BESA sobre os clientes

totalizavam, em

31/12/2012, 1.051.995 milhares de USD. •

• 232. De acordo com informação que foi analisada pela KPMG Angola e pela

KPMG, nenhum dos referidos créditos tinha colaterais associados e/ou identificados.

233. 0 valor global das provisões acumuladas, em 31/12/2012, pelo BESA, sobre

os créditos referidos no ponto 230 supra, não era superior a 5.067 milhares de USD.

• 234. A KPMG Angola não obteve do BESA uma análise, efetuada por esse banco,

sobre a imparidade dos créditos identificados no ponto 230 supra.

235. A KPMG Angola não teve acesso, no, âmbito e para efeitos da análise

: efetuada sobre o risco e/ou imparidade dos créditos reconhecidos pelo BESA sobre os clientes

i) aos respetivos dossiers de crédito (incluindo às propostas de crédito e suas

aprovações),

ii) a informação sobre a concreta finalidade/destinação dos créditos concedidos,

iii) a informação sobre os acionistas e/ou beneficiários económicos efetivos das

• sociedades mutuárias,

iv) a informação sobre o objeto social e/ou atividade dessas sociedades,

v) a informação sobre a respetiva situação financeira, econ6mica e/ou de

viabilidade económica,
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vi) a informação e/ou documentação sobre (eventuais) garantias aos mesmos

associadas;

vii). a informação e/ou documentação que permitisse identificar eventuais .

restruturações dos mesmos (e respetivos termos)',

viii) a informação que permitisse validar a existência de juras vencidos (e não

pagos) aos-mesmos associados.

236: A informação e/ou documentação, relativa aos clientes

e aos créditos aos
mesmos associados, a que a KPMG Angola não teve acesso, era necessária para avaliar e

poder concluir sobre a sua adequada valorização (imparicláde), de acordo com as 1FRS OAS

•39).

237. 0 valor, individual e global, dos créditos detidos pelo. BESA sobre os

clientes

era (significativamente) superior à materialidade global definida pela KPMG no

âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES

(Eur 22.000.000,00). •

238. Acresce que a KPMG Angola também não teve acesso a' contratos que

suportassem os créditos reconhecidos pelo BESA sobre os clientes

cujo valor global, a 31/12/2012, ascendia a 663.417 milhares de USD.

239. A KPMG Angola não levou a cabo procedimentos de confirmação externa

dos saldos reconhecidos pelo BESA relativos aos clientes

(designadamente, a circularização desses clientes).
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240. A KPMG tinha conhecimento dos factos descritos nos pontos 235 a 239

supra.

241. Não obstante, a«KPMG concluiu não existir risco quanto à recuperabilidade

e/ou inadequada valorização (imparidade) dos créditos identificados no ponto 230 supra, e

que a imparidade registada pelo BESA para efeitos de reporte BES (de acordo com .as IFRS)

era adequada, com base na informação, prestada pela KPMG Angola, de que a Comissão

Executiva e a Área de Risco do BESA haviam declarado no existirem situações que

pudessem colocar ern causa a recuperabilidade dos valores do crédito, designadamente,

porque as situações de falta de completude ao nível dos dossiers de crédito estariam

• relacionadas corn créditos concedidos a entidades cujos acionistas e/ou beneficiários de
referência tinham uma posição muito relevante na economia angolana, pelo que não haveria

risco quanto à sua recuperabilidade.

242. A KPMG, ao ter concluído, face aos factos de que tinha conhecimento

(relativos à falta de acesso a informação sobre os créditos e mutuários supra identificados),

que a valorização dos referidos créditos do BESA e a imparidade registada por esse banco

para efeitos de reporte BES (de acordo com as IFRS) eram adequadas, com base na

informação que Ihe.foi transmitida pela KPMG Angola sobre as declarações prestadas pela

Comissão Executiva e pela Área de, Risco do BESA, não apliCou um nível apropriado de

ceticismo profissional.

243. (ii.2.b.) A KPMG Angola e a KPMG analisaram. a situação, em termos de

risco/imparidade, dos créditos reconhecidos pelo BESA sobre os seguintes clientes:

a)

b)

c)

d)

248



Processo: 290/20.2YUSTR11
Referência: 17739995

Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Recurso Penal

e)

o

(7)

h)

244. Os créditos do BESA relativos aos clientes

estavam compreendidos no conjunto de créditos

que a KPMG documentou nos seus papéis de trabalho (maxime, no memorando relativo à

videoconferência realizada, em 25,de fèvereiro de 2013, entre Fernando Antunes e Inês

Filipe) tratarem-se dos 30 maiores créditos do BESA a clientes.

245. De acordo com informação que foi analisada pela KPMG Angola e pela

KPMG, os referidos créditos apresentavam, a 31/12/2012, os seguintes valores e colaterais

associados:

i) crédito no valor de 163:526 milhares de

- USD, com colaterais associados valorizados em 225.000 milhares de USD;

• ii) crédito no valor de 162.326 milhares de USD,

• 'com colaterais associados valorizados em 205.596 milhares de USD; .

iii) crédito no valor de 162.190 milhares de

USD; com colaterais assobiados valorizados em 183.170 milhares de USD;

iv)11 111111.1111 credito no valor de 161.691 milhares de

USD, com colaterais associados valorizados em 258.499 milhares de USD;
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v) crédito no valor de 120.000 milhares de USD, com

colaterais associados valorizados em 152.000 milhares de USD;

vi) crédito no valor de 100.009 milhares de

USD, com colaterais associados valorizados em 126.741 milhares de USD;

vii) crédito nó valor de 78.344.000,00 USD, com

colaterais aSsociados•valorizados em 100.700 milhares de USD;

Viii) ": crédito no valor de 69.668 milhares de USD, com

colaterais associados valorizados em 90.610 milhares de USD.

246. As sociedades beneficiárias dos créditos identificados no ponto anterior

tinham em comum o facto de ser o respetivo representante/procurador, junto do

BESA.

247. 0 valor das provisões acumuladas, em 31/12/2012, pelo BESA, sobre os

referidos créditos, não era superior a 7.881 milhares de USD.

248. Os colaterais associados aos créditos detidos pelo BESA identificados no •
ponto 245 supra, eram constituídos por promessas de hipoteca.

249. A 31/12/2012; a informação e/ou documentação disponíveis nos arquivos

• e/ou registos do BESA sobre as operações de crédito identificadas no ponto 245 supra e
respetivos mutuários, não permitiam: 1) identificar .o objeto social doll« atividade económica

das sociedades mutuárias, ii) identificar os seus acionistas e/ou beneficiários económicos

efetivos, iii) avaliar a .situação financeira e/ou viabilidade económico -financeira dessas

sociedades e a respetiva capacidade para reembolso dos créditos às mesmas concedidos pelo

BESA.

250. A documentação e informação existente nos arquivos do BESA, relativa aos

colaterais associados aos créditos identificados no ponto 245 supra, suscitava dúvidas quanto
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à situação do registo predial dos imóveis dados em garantia e quanto à adequação do valor

lhes havia sido atribuído pelo BESA e que constava dos registos desse Banco.

251. A KPMG Angola não teve acesso, no âmbito e para efeitos da,análise sobre

o risco/imparidacie dos referidos créditos: i) a informação sobre o objeto social e/ou atividade

económica das respetivas sociedades mutuárias, ii) sobre os seus acionistas e/ou beneficiários

económicos efetivos, iii) a informação que permitisse avaliar a respetiva situação financeira

e/ou de viabilidade económico -financeira e concluir sobre a respetiva capacidade para

reembolso dos créditos concedidos pelo BESA, iv) a informação e/ou documentação que

permitisse identificar eventuais restruturações dos mesmos (e respetivos termos), v) validar a

existência de crédito vencido e de juros vencidos (e não pagos) aos mesmos associados; vi) á

informação e documentação sobre os colaterais aos mesmos associados que permitisse validar

a sua existência e titularidade/validade, bem como suportar a valorização que lhes havia sido

atribuída pelo BESA.

252. A informação e/ou documentação referida no ponto anterior, a que a KPMG

Angola não teve acesso, era necessária para avaliar e poder concluir sobre a adequada

valorização (imparidade) dos referidos créditos. de acordo com as IFRS (IAS 39).

253. 0 valor, individual e global, dos créditos detidos pelo BESA sobre os

clientes

era

(significativamente) superior à materialidade definida pela KPMG no âmbito.e para efeitos da

auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BES (€ 22:000.000,00).

254. A KPMG tinha conhecimento de que não tinha sido possível à KPMG

Angola aceder, relativamente aos créditos associados aos clientes
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1 1 1 ~ 1 ~ 1 1 , à informação e/ou documentação descrita no

ponto 251 supra.
.•

. 255. Não obstante, a KPMG concluiu não existir risco quanto à recuperabilidade

dou inadequada valorização (imparidade) dos créditos identificados no ponto 243 supra, e

que a imparidade registada pelo BESA para efeitos de reporte BES (de acordo com as LFRS)

era adequada, corn base na informação, prestada pela KPMG Angola, de que a Comissão

Executiva e a Área de Risco do BESA haviam declarado não existirem situações que

pudessem 'colocar em causa a recuperabilidade dos valores do crédito, designadamente,

porque as situações de falta de completude ao nível dos dossiers de crédito estariam

relacionadas com créditos concedidos a entidades cujos acionistas e/ou beneficiários de

referência tinham uma posição muito relevante na economia angolana, pelo que não haveria

risco quanto à sua recuperabilidade.

256. A. KPMG, ao ter concluído, face aos factos de que tinha conhecimento

(relativos à falta de acesso a informação sobre os créditos e mutuários supra identificados),

que a valorização dos referidos créditos do BESA e a imparidade registada por esse banco

para efeitos de reporte BES (de acordo .com as 1FRS) eram adequadas, com base na

informação que lhe foi transmitida pela KPMG Angola sobre as declarações prestadas pela

Comissão Executiva e pela Área de Risco do BESA, não aplicou um nível apropriado de

ceticismo profissional.

257. (ii.2.c.) A KPMG Angola e a KPMG analisaram também a situação, em

' termos de.risco e/ou iMparidade, dos créditos detidos pelo BESA sobre os Seguintes clientes:

I)

258. De acordo com informação que foi analisada pela KPMG Angola e pela

KPMG, os referidos créditos apresentavam, a 31/12/2012, os seguintes valores e colaterais

associados: I) crédito no valor de 333.365 milhares

de USD, com colater;is associados valorizados em I 17.000 milhares de USD. ii)~
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crédito no valor de 264.816 milhares de USD, sem colaterais

associados e/ou identificados; iii) crédito no valor de 151.562 milhares

de USD, sem colaterais associados e/ou identificados.

259. Os créditos reconhecidos pelo BESA sobre' os cliéntes

estavam

compreendidos no conjunto de créditos que a KPMG documentou nos seus papéis de trabalho

(maxime, no memorando relativo à videoco'nferência realizada, em 25 de fevereiro de 2013,

entre Fernando Antunes e Inês Filipe) tratarem-se dos 30 maiores créditos do BESA a

clientes.

260. 0 BESA não dispunha; em 31/12/2012, nos seus arquivos e/ou 'registos de

informação que permitisse identificar os acionistas e/ou beneficiários económicos efetivos das

sociedades

261. As garantias associadas aos créditos detidos pelo BESA sobre os clientes

(promessa de hipoteca sobre imóvel "Sky Business") e

(promessa de hipoteca sobre 50% do imóvel "Sky I"), não se encontravam

formalizadas.

262. As sociedades111~11111.111~111~11
haviam, juntamente com outros clientes (sociedades

e financiamentos do BESA no valor global

de 842.990.000,61 USD, corn vista à aquisição à d.e um conjunto de .três imóveis

designados' "Torres Sky", por 416.000.000,00 USD.

263. Considerando .o preço de comercialização praticado pelas sociedades, as

"Torres Sky" estavam valorizadas em 475 milhões de USD.

264. 0 devedor IMMII~1.11M teria de liquidar
juros resultantes de créditos Bullet (capital e juros) que seriam devidos em setembro de 2013.

(23 milhões de USD) e setembro de 2014 (136 milhões de USD).
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265. 0 BESA não havia constituído, em 31/12/2012, quaisquer provisões sobre•os

referidos créditos detidos sobre os clientes

266. A KPMG Angola não teve acesso, no âmbito e para efei tos da anál ise sobrè

o risco/imparidade dos referidos créditos, i ) ads respetivos dossiers de crédito (incluindo às

propostas de crédito e respetivas .aprovações), ii) a informação sobre os acionistas e/ou

beneficiários eConómicos efetivos das sociedades i i i )  a

inforinação sobre a sua situação financeira e/ou de viabilidade económica que permitisse

concluir sobre a respetiva capacidade para reembolso dos créditos concedidos pelo BESA.

267. A KPMG Angola. não obteve e não analisou, no âmbito e para efeitos da

análise sobre o risco/imparidade dos referidos créditos, informação sobre as operações

(incluindo garantias) e respetivos mutuários que permitisse avaliar e concluir, com referência

a 31/12/2012, sobre a sua adequada valorização, de acordo com as 1FRS (IAS 39).

268. 0 valor, individual e global, dos créditos detidos pelo BESA sobre ós

clientes

era (significativamente) superior à materialidade global definida pela KPMG no

âmbito e para efei tos da auditoria sobre as demonstrações financeiras consol idadas do BES

•(Eur 22.000.000,00).

269. A KPMG tinha conhecimento de que não tinha sido possível à KPMG

Angola aceder, relativamen'te «aos créditos associados aos ciientes

à informação e/ou

documentação descrita no ponto 266 supra.

270. Não obstante, a KPMG concluiu não existi r risco quanto à recuperabi l idade

e/ou inadequada valorização (imparidade) dos créditos identificados no ponto 258 supra, e

que a imparidade registada pelo BESA para efeitos•de reporte BES (de acordo com as IFRS)

era adequada, com base na informação, prestada pela KPMG Angola, de que a Comissão

Executiva e a Área de Risco do BESA haviam declarado não existirem situações que
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pudessem colocar em causa a recuperabilidade dos valores do crédito, designadamente,

porque as situações de falta de eompletude ao nível dos dossiers de crédito estariam

relacionadas com créditos concedidos a entidades cujos. acionistas e/ou beneficiários de

referência tinham uma posição muito relevante na economia angolana, pelo que não haveria

risco quanto à sua recuperabilidade.•

271. A KPMG, ao ter concluído, face aos factos 'de que tinha conhecimento

(relativos à falta de acesso a informação sobre os créditos e mutuários supra identificados),

que a valorização dos referidos créditos do BESA e a imparidade registada por esse banco

para efeitos de reporte BES (de acordo com as IFRS) eram adequadas, com base na

informação que lhe foi transmitida pela KPMG Angola sobre as declarações prestadas pela

Comissão Executiva e pela Área de Risco do BESA , não aplicou um nível apropriado de

ceticismo profissional.

272. (iii) A KPMG documentou nos seus papéis de trabalho (maxime, através do

memorando relativo à videoconferência realizada, em 25 de fevereiro de 2013, entre Inês

Filipe e Fernando Antunes) que "(...) com base pa documentação e explicações apresentadas

pela KPMG Angola foi possível verificar que parte significativá dos créditós mais relevantes

do BESA encontram-se colateralizados por imóveis, reduzindo de forma significativa o risco

. de crédito do BESA".

27.3. Todavia, (iii.1.) A 31/12/2012, de acordo com a informação que foi obtida.e

analisada pela KPMG Angola e pela KPMG, o valor global dos colaterais associados à

carteira de crédito do BESA'era de 3.071.5 I milhares de USD.

274. A 31/12/2012, de acordo corn a informaçãO que foi obtida e analisada pela

KPMG Angola e. pela KPMG, cerca de 57% (1.741.761 milhares de USD) do valor dos

colaterais associados à carteira de crédito do BESA estava concentrado num grupo de clientes

(representados por i que agregava créditos no valor de 1.538.506 milhares de

USD. •
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275. A KPMG Angola não teve acesso, relat ivamente aos crédi tos dos cl ientes.

representados_ por (compreendidos nos -Top 30" ), a informação e/ou

documentação sobre os colaterais aos • mesmos associados (promessas de hipoteca) que

permitisse val idar a. sua existência e ti tularidade/val idade, bem como suportar a valorização

que lhes havia sido atribuída pelo BESA.

276. (i i i .2) A equipa de trabalho de campo não teve, em regra, acesso, no âmbito

da revisão efetuada sobre a carteira de crédito do BESA denominada "Empresas" , a

informação sobre os tipos de colaterais associados aos créditos • analisados, respetiva

contratualização e documentação de suporte à sua valorização (quando aplicável).

277. (i i i .3)0s colaterais associados à carteira de crédito do BESA

corresponderiam, na sua maioria, segundo o apurado e transmitido pela KPMG Angola à

KPMG, a promessas de hipoteca.

278. (ii i.4) Ao nível dos créditos do BESA que a KPMG documentou nos seus

papéis de trabalho (maxime, através do memorando relativo à videoconferência realizada, em

25 de fevereiro de 2013, entre Fernando Antunes e Inês Fi l ipe) tratarem-se dos trinta maiores

créditos do BESA a clientes, o valor global de crédito não colateralizado, de acordo com

informação obtida e anal isada pela KPMG, ascendia a 2.078.324 milhares de USD.

279. Os créditos reconhecidos pelo BESA sobre os cl ientes

no  v al o r  de

1.051.995 milhares de USD, não tinham colaterais associados e/ou identi f icados pela KPMG

Angola e pela KPMG.

280. Os créditos reconhecidos pelo BESA sobre os cl ientes

no valor global  416.378 mi lhares de USD, não t inham

colaterais associados e/ou identificados de acordo com  a inform ação que foi obtida e

anal isada pela KPMG Angola e pela KPMG.
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281. Dezassete dos referidos trinta maiores créditos do BESA (entre os quais os

créditos relativos aos clientes

no valor total de 2.011.568 milhares de USD, não tinham

colaterais associados e/ou identificados pela KPMG Angola e/ou pela KPMG.

282. Existia uni grupo de clientes do BESA ("Outros") que agregava créditos no

valor global de 1.640.256 milhares de•USDUSD, e cujos.colaterais associados aos mesmos
associados se encontravam valorizados em 121.378 milhares de USD, pelo que o valor global

de crédito não colateralizado associado a esse grupo de clientes ascendia a 1.518.878 milhares

•de USD.)

283. A KPMG não obteve (face à materialidade do valor do ativo e ao risco de

distorção material associado à sua inadequada valorização), por si e/ou através da KPMG

Angola, relativamente ao "crédito a clientes" do componente BESA„ prova de auditoria,
apropriada e suficiente, sobre as asserções ."existência", "integralidade", "direitos e

obrigações" e "valorização", de forma a suportar a opinião por si emitida na Certificação

Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas

do BES referentes ao exercício de 2012, porquanto: i) a informação não disponibilizada pelo

BESA, no âmbito e para efeitos da revisão efetuada sobre a respetiva carteira de crédito, era

necessária para avaliar e poder concluir sobre a adequação do valor da imparidade registada

por esse banco (para efeitos de reporte ao Grupo BES); ii) as declarações prestadas pela

Comissão Executiva e Área de Risco do BESA à KPMG Angola, e a revisão analítica

efetuada sobre os indicadores de risco do. BESA, não eram, face à materialidade do valor

referido ativo e ao risco de distorção material associado à sua inadequada valorização,

suficientes para reduzir o risco de auditoria (v.g. o. risco de não deteç'ão de distorções

materialmente relevantes na informação financeira referente ao componente BESA,

decorrentes da inadequada valorização do crédito concedido) a urn nível aceitavelmente

•baixo.
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284. A KPMG não incluiu — devendo ter incluído - urna reserva (por limitação de

âmbito) ná opinião por si emitida na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria

sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012,

decorrente de não ter sido possível obter e analisar informação que permitisse concluir sobre

i) a adequada valorização, de acordo corn as IFRS, do crédito a clientes do BESA que foi

relevado na rubrica "crédito a clientes- do balanço consolidado do BES, ii) os efeitos, ao nível

das demonstrações financeiras consolidadas do BES, dos ajustamentos que poderiam ter-se

revelado necessários caso a referida informação tivesse sido obtida e analisada.

285. A KPMG emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e

Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2012, no qual fez constar, sem reservas, a opinião de que as referidas

demonstrações financeiras "apk-esentam de forma verdadeira e apropriada, ern todos os

aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do BES, o resultado

consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as alterações no Capitais

próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa dessa entidade, em conformidade

com as IFRS,• tal como adoptadas na União Europeia e a informação nelas constante é

completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e licita".

286. A KPMG, ao  ter concluído, face aos factos de que tinha conhecimento

(relativos à revisão efetuada sobre a carteira de crédito do BESA), que a valorização,

(imparidade).do "crédito a clientes- do componente BESA" era adequada, corn base na

informação que ihe foi transmitida pela KPMG Angola sobre as declarações prestadas pela

Comissão Executiva e pela Área de Risco do BESA, não manteve um nível apropriado de

ceticismo profissional.

287. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos•

. descritos, os quais são factos próprios, em que interveio e que praticou.

288. A KPMG sabia que:
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a) A KPMG Angola definiu; no âmbito e para efeitos da auditoria sobre o

"componente BESA", os seguintes níveis.de materialidade: i) Materialidade (do componente):

[2.095.000,00 USD; ii) Materialidade de execução (do componente): 9.069.000,00 USD;

b) Definiu, no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas de 2012 do BES, uni nível de materialidade global de C

22.000.000,00;

c) Definiu, no âmbito da conceção do seu plano da auditoria sobre as
demonstrações financeiras consolidadas de 2012. do BES, o BESA como um componente

significativo do Grupo BES, por considerar tratar-se de um componente com importância

financeira individual para o Grupo BES; •

• d) O valor da rubrica "Crédito a Clientes" do balanço do BESA que foi

considerado pelo BES na preparàção das respetivas demonstrações financeiras consolidadas

era de 5.262.662 milhares de euros;

e) Em 31/12/2012, o vâlor de provisões acumuladas pelo BESA para créditos de

liquidação duvidosa e crédito vencido.era de 157.606 milhares de USDUSD, o qual refletia a

classificação que, com referência à mesma data, havia sido efetuada pelo BESA da sua

carteira de crédito, em termos de risco;

1) De acordo a classificação efetuada pelo BESA, com referência a 31/12/2012, da

respetiva carteira de créelito, 87% dos créditos em carteira estavam classificados como risco

nulo, e cerca de 97% como créditos de risco baixo (entre os quais os, créditos classificados

como de riseb nulo);

g) O valor da imparidade registada pelo BESA (no balanço reportado ao BES para

efeitos de consolidação), com referência a 31/12/2012, era equivalente ao valor das provisões

acumuladas pelo BESA (para créditos vencidos e de liquidação duvidosa);
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. h) A KPMG Angola identificou a inadequada valorização (imparidade) do crédito

a clientes do BESA como um risco significativo de distorção material;

i) A equipa de trabalho de. campo e a KPMG Angola não tiveram acesso, no

âmbito e para efeitos da revisão efetuada sobre a carteira de crédito do BESA com vista a

concluir sobre a adequação da imparidade registada por esse banco (para efeitos de reporte ao

BES, de acordo com as 1FRS), a informação e/ou documentação, relativa às operações
• •

(incluindo garantias) e mutuários dos créditos analisados, que era necessária para avaliar e

poder concluir sobre a adequação da imparidade registada sobre o crédito concedido, de

acordo com as IFRS (IAS 39);

j) Concluiu, com base em declarações prestadas pela Comissão Executiva e pela

Área de Risco do BESA à KPMG Angola, pela adequadà valorização (imparidade) do crédito

a clientes do "componente BESA";

k) Pelo menos desde 2011, existiam notícias divulgadas pela Comunicação Social

que associavam o então 'Presidente da Comissão Executiva do BESA, a processos

relacionados com fraude e branqueamento de capitais;

1) Ao ter concluído pela adequada valorização (imparidade) do crédito a clientes

do "componente BESA" , com base na informação que the foi transmitida pela KPMG Angola

• sobre as declarações prestadas pela Comissão Executiva e pela Área de Risco do BESA, não

aplicou um nível apropriado de ceticismo profissional;

• m) Não obteve, por si e/ou através da KPMG Angola, prova de auditoria,

apropriada e suficiente, de suporte à adequa'cla lorização, de acordo com as normas

internacionais de contabilidade (IFRS/IAS 39), do "crédito a clientes" do componente BESA,

com referência a 2012: i) quer porque a informação não disponibilizada pelo BESA à equipa

de trabalho de campo e à KPMG Angola, no' âmbito e para efeitos da revisão efetuada sobre a

respetiva carteira de crédito, era necessária para avaliar e poder concluir sobre a adequàção do

valor da imparidade registada por esse banco (para efeitos de reporte ao BES), ii) quer porque

as declarações prestadas pela Comissão Executiva e Área de risco do BESA (à KPMG
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Angola) e a revisão analítica efetuada sobre os indicadores de risco do BESA não eram

suficientes para reduzir o risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo;

n) Não obteve, por •si e/ou através da* KPMG Angola, prova de auditoria,
apropriada e suficiente, que permitisse concluir pela (in)existência de distorções
materialmente relevantes sobre as asserções "existência", 'integralidade" e "direitos e

obrigações" do "crédito a clientes" do componente BESA: i) quer porque não foi possível

aceder, relativamente a créditos com uma ,dimensão material, nuns casos os contratos

celebrados com os mutuários e, noutros casos, informação sôbre as condições da sua

renovação; ii) quer porquè não foram efetuados procedimentos de confirmação externa dos

saldos reconhecidos pelo BESA iii) nem realizadas outras análises sobre os fluxos financeiros

associados aos créditos concedidos (desembolsos e reembolsos) que permitissem concluir

sabre o saldo em dívida em 31/12/2012;

o)Não incluiu uma reserva (por limitação de âmbito) na opinião por si emitida.na

Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do I3Eg referentes ao exercício de 2012, decorrente de não ter sido possível

obter e analisar informação que permitisse concluir sobre (i) .a adequada valorização, de

acordo corn as IFRS, do crédito a clientes do BESA qué foi relevado na rubrica "crédito a

clientes" do balanço consolidado do BES, (ii) os efeitos, ao nível das demonstrações

financeiras consolidadas do BES, dos ajustamentos que poderiam ter-se revelado necessários

caso a referida informação tivesse sido obtida e analisada;

p) Emitiu, 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e RelatÓrio de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de

2012, na qual fez constar, sem reservas, a opinião de que as referidas demonstrações

"apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes,

a posição financeira consolidada do BES, o resultado consolidado das suas operações, o

rendimento integral consolidado, as alterações no capitais próprios consolidados, e os fluxos

consolidados de caixa dessa entidade, em conformidade coin as IFRS, tal como adoptadas na
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União Europeia e a informação nelas constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e

licita".

289. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.

(iii) DA NÃO DOCUMENTAÇÃO PELA KPMG NOS SEUS PAPÉIS DE

TRABALHO, DE FACTOS IMPORTANTES QUE ERAM DO SEU

CONHECIMENTO RELATIVOS À.AUDITORIA EFETUADA SOBRE O CRÉDITO.

A CLIENTES DO BESA
••

290. A KPMG não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria

sobre o exercício de.2012 do Grupo BES, informação sobre factos importantes, relativos à

auditoria efetuada sobre o crédito a clientes do componente BESA, que eram do seu

conhecimento à data em que emitiu a sua opinião sobre as. contas consolidadas do BES

referentes a 2012. •

291. A KPMG tinha conhecimento que:

a) As lacunas que, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES, documentou existirem ao nível da integralidade da

documentação constante dos dossiers de crédito do BESA, envolviam i) propostas de crédito e

suas aprovações (e, consequentemente, a concreta finalidade e/ou utilização dos créditos

concedidos pelo BESA), ii) contratos celebrados com os clientes, iii) condições de renovação

dos créditos (maxime, de contas correntes caucionadas); iv) informação sobre os acionistas

efou. beneficiários económicos • efetivos das sociedades mutuárias, v) informação sobre a

situação financeira e/ou de viabilidade económica dos mutuários dos créditos. analisados, vi)

informação sobre o tipo de colaterais associados aos crédito concedidos, respetiva

contratualização e documentação de suporte à sua valorização (quando aplicável);
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b) O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo responsável pela

auditoria sobre o BESA (para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do BES i-elativas a 2012), uma análise, efetuada pelo banco, sobre a imparidade

registada sobre o crédito a clientes (nomeadamente o detalhe dos cálculos com base nos quais

o banco havia estimado a referida imparidade);

c) Relativamente à carteira de crédito denominada "Empresas", cujo valor global,

ern 30/09/2012, ascendia a 2,6 mil milhões de USD (ou seja, cerca de 45,6% e 25,5% da

carteira de crédito e.do ativo do Banco à data de 30 de setembro de 20] 2, respetivamente), a

equipa de trabalho de campo seleccionou, para efeitos de revisão individual da respetiva

imparidade, com referência a 30/09/2012, uma amostra de.135 créditos (de um total de 367

créditos);

d) Até 4 dç março de 2013, o BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de

campo, relativamente a um conjunto de créditos, com urna dimensão material, incluídos na

amostra selecionada, qualquer da informação eiou documentação solicitada com vista a

validar a imparidade registada pelo banco sobre esses créditos;

e) Quanto aos créditos, da carteira "empresas", relativamente aos quais o BESA

disponibilizou à equipa de trabalho campo alguma informação e/ou documentação, a mesma

não foi, em regra, suficiente para concluir sobre a adequação da imparidade registada pelo

BESA;

.t) A informação disponibilizada pelo BESA à equipa de .trabalho de campo,

relativa aos créditos incluídos na sua carteira, continha apenas a listagem dos créditos com

indicação da data de vencimento, não tendo sido disponibilizada infonnação sobre a situação

dos créditos à data da sua análise, ou seja, sobre o histórico de cumprimento dos créditos;

g) O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo um histórico das

operações de crédito realizadas, nem acesso uma aplicação que permitisse reconstituir as

mesmas;
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h) O BESA não dispon ibilizou à equipa de trabalho de campo informação sobre as

condições de renovação de parte significativa dos créditos analisados, com uma dimensão

material, que eram constituídos por contas correntes caucionadas que estavam em constante

revolving, o que levou a não tivesse sido possível à equipa de campo validar o (não)

vencimento dessas operações e/ou eventuais restruturações (e respetivos termos);

i) O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo, relativamente a

créditos com uma dimensão material, os contratos celebrados com os.clientes;

j) Apesar de o BESA ter disponibilizado, em alguns casos, os contratos que

suportavam as operações de crédito, a equipa de trabalho de campo não conseguiu obter

informação documentada que permitisse identificar as condições de concessão de crédito e a

concreta finalidade dos. créditos concedidos, porquanto os contratos disponibilizados não

continham essa informação e o BESA não disponibilizou outra informação e/ou

documentação para além dos mesmos, designadamente, os dossiers de crédito de cada cliente

com as respetivas propostas de crédito e suas aprovações;

k) A equipa de trabalho de campo não efetuou a circularização dos clientes cujos

créditos foram analisados;

1) 0 BESA não disponibilizou, em regra; à equipa de trabalho de campo

informação sobre o tipo de colaterais associados aos créditos analisados, quando aplicável,

respetiva contratualização e documentação de suporte à sua valorização (como seja,

•avaliações);

m) O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo informação sobre a

situação financeira, económica ou de viabilidade económica dos mutuários dos créditos

analisados, designadamente demonstrações financeiras;

n) A equipa de trabalho de campo não conseguiu apurar de que forma o BESA

recolhia e monitorizava a informação que disponibilizou para análise, relativa à respetiva
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. carteira de crédito (nomeadamente o detalhe da carteira, de crédito fornecido e a

reconCiliação);

o) A informação disponibilizada pelo BESA à equipa de trabalho de campo,

relativamente à sua carteira de crédito, não continha uma desagregação, relativamente a cada

crédito individual, 'entre valor de.crédito vencido, juros vencidos e crédito vincendo;

p) O MESA não disponibilizou à equipa de trabalho campo, relativamente aos

créditos incluídos na amostra selecionada, o detalhe.do juro a receber por contrato de crédito;

q) A equipa de trabàlho de campo não conseguiu validar a situação, em termos de

vencimento/incumprimento, dos créditos analisados, 'à data da respetiva análise;

r) A equipa de trabalho de campo não conseguiu validar a existência,

relativamente a cada crédito individual, de juros vencidos, o seu valor, e os eventuais dias de

atraso registado no seu pagamento; xxii. A.equipa de trabalho campo não obteve informação

sobre as responsabilidades dos mutuários dos créditos analisados junto de outras instituições

de crédito;

s) A equipa de campo realizou a análise individual dos créditos do BESA

incluídos na amostra selecionada com base, fundamentalmente, ern informação prestada em

reuniões realizadas com colaboradores do BESA, porquanto, em regra, não foi disponibilizada

pelo 'BESA informação documentada relativa às operações de crédito analisadas, aos

respetivos mutuários e, quando aplicável, às garantias às mesmas associadas;

t) As informações fornecidas pelos ,colaboradores do BESA no âmbito das

reuniões realizadas com a equipa de trabalho de campo não foram, em regra, suficientes'para

concluir a análise sobre a imparidade dos créditos analisados;

u) A 3j /12/2012, de acordo com a informação que lhe foi transmitida pela KPMG

Angola [Inês Filipe], o valor global dos colaterais associados à carteira de crédito do BESA

era de 3.071.521 milhares de USID, •
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v) A 31/12/2012, cerca de 57% (1.741.76] milhares de USD) do valor dos

colaterais associados à carteira de crédito estava concentrado num grupo de clientes do BESA

(representados por , que agregava créditos no valor de 1.538.506 milhares de

USD;

• w) Ao nível dos 30 créditos do BESA que a KPMG documentou nos seus papéis

de trabalho tratarem-se dos trinta maiores créditos do BESA a clientes (maxime, através do

memorando relativo à video' conferência realizada, em 25 de fevereiro de 2013, com Inês

Filipe), o valor global de crédito não colateralizado ascendia a 2.826.944.250,00 USD;

x) Para além dos créditos concedidos às entidades

(que a KPMG identificou nos seus

papéis de trabalho como não tendo colaterais associados), existiam ainda outros 13 créditos

dos "Top 30", no valor total de 1.556.748 milhares de USD, que também não tinham

colaterais associados e/ou identificados;

y) Dezassete dos 30 créditos que a KPMG identificou.nos seus papéis de trabalho

como os "TOP 30" (entre os quais se contavam os créditos associados aos clientes

no valor total de

2.011.568 milhares de USD, não tinham colaterais associados e/ou identificados;

z) Dentre os créditos cuja informação e/ou documentação integral não foi

disponibilizada pelo BESA à KPMG Angola, estava compreendido uni. conjunto de dez

créditos

incluído nos -Top 30" por si identificados, cujo valor global, a

31/12/2012, ascendia a 1.051.995 milhares de USD, e que a informaçãó é/ou documentação

em falta, relativa a esses créditos, incluía informação sobre i) a identificação dos acionistas,

e/ou beneficiários económicos das sociedades mutuárias, ii) o objeto social e/ou atividade

dessas sociedades, iii) a concreta finalidade dos créditos às mesmas concedidos, iv)

(eventuais) garantias aos mesmos associadas;
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aa) Dentre os créditos cuja informação e ou documentação integral não havia sido

disponibilizada pelo 131 SA ã KPMG esta‘a compreendido um conjunto de oito

creditos

induidos nos "Top 1 0 " po r  s i

referenciados nos seus papéis de trabalho, cujo ‘alor global, a 31 12,2012, ascendia a
1.017.754 milhares de LSD, e que a informação em falta ou a que KPNI(3 Angola não tee

acesso, relatha a esses créditos, incluía i ) a identificação do objeto social e ou athidade das

sociedades mutuárias, ii) dos acionistas eiou beneficiários económicos detikos das sociedades

mutuarias, iii) documentação de suporte à existência, .validade titularidade e adequada

‘alorização dos colaterais (promessas de hipoteca) associados aos créditos.

292. Os factos supra identificados cram factos importantes e respeita‘am a
matérias e julgamentos significatN,os porquanto:

a) respeitakam à auditoria efetuada sobre o crédito a clientes do BISA, principal

atho des s e componente do Grupo BES, que tal definido pela 1%.PNIG como um componente

significati‘o, atenta a respeth a importância financeira indhidual para o Grupo BLS;

11) respeitax,am a limitações e ou dificuldades na realização de procedimentos de

auditoria e na obtenção de pro‘a de auditoria sobre o crédito a clientes do 131. S (maxime, de

suporte as asserções "existência'', "direitos e obrigações", "integralidade" e "%alorização"),

cuja inadequada N,,alorizaçãO foi identificada pela 10‘16 Angola como um risco significatiNo;

c) respeita‘am a prova de auditoria obtida sobre o crédito a clientes do BESA
(maxime, de suporte às asset-0ms "existência", "direitos e obrigações", "integralidade" e

"alorização") e, decorrentemente, às bases de suporte do julgamento efetuado pela KPMG

(e ou aos fundamentos da sua conclusão) sobre a sua suficiência, no âmbito e para efeitos da

auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas de 2012 do BLS;
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d) a sua documentação era necessária para assegurar a compreensão i) da

natureza, âmbito/extensão e resultados dos procedimentos de auditoria efetuados sobre o

crédito a clientes do referido componente, bem como a prova de auditoria concretamente

obtida corn vista suportar as asserções supra referidas, .e ii) da natureza e extensão das

limitações dou dificuldades detetadas na execução dos procedimentos substantivos sobre o

crédito a clientes do componente BESA; iii) das bases de suporte do julgamento efetuado pela

• KPMG (e/ou fundamentos da sua conclusão), no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as
demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BES, quanto à apropriação e suficiência da

prova de auditoria obtida com vista a suportar, relativamente ao crédito a clientes do BESA,

as asserções süpra referidas.

293. A KPMG não documentou, contudo, nos seus papéis de trabalho referentes à

• auditoria sobre o exercício de 2012 do Grupo BES, os factos descritos no ponto 291 supra.

294. A KPMG, ao não ter documéntado, nos seus papéis de trabalho, informação

sobre os factos descritos no ponto 291 supra, não preparou papéis de trabalho com informação

que permitisse a um revisor/auditor experiente, .sem conhecimento prévio do componente

BESA e do trabalho desenvolvido pelo auditor, compreender: a) a natureza, âmbito/extensão e

resultados dos procedimentos de auditoria efetuados sobre o crédito a clientes do referido

componente, bem como a prova de.aiditoria concretamente obtida com vista suportar as

asserções "existência", "direitos e obrigações", "integralidade" e "valorização", b) a natureza

e extensão das • limitações • e/ou, dificuldades detetadas na execução dos procedimentos

. substantivos sobre o crédito a clientes do componente BESA; c) as bases de suporte do

julgamento efetuado pela KPMG (e/ou fundamentos da sua conclusão), no âmbito e para

efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BES, quanto à

apropriação e suficiência da prova de áuditoria obtida com vista a .suportar, relativamente ao

crédito a clientes do BESA, as asserções supra referidas.

295. A KPMG emitiu, a 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e

Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício.de 2012, no qual fez constar, sem reservas, a opinião de que as mesmas "apresentam
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de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes; a posição

financeira consolidada do BES, o resultado consolidado das suas operações, o rendimento

integral consolidado, as alterações no capitais próprios conscilidados, e os fluxos consolidados

de caixa dessa entidade, em conformidade com as 1FRS, tal como adoptadas na União

Europeia e a informação nelas constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e licita".

296. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos,

os quais são factos próprios, em que interveio e que praticou.

297. A.KPMG sabia que:

a) Se tinham verificado os factos descritos no ponto 291 supra;

b) Ós factos descritos no ponto 291 supra eram importantes e respeitavam a

matérias e julgamentos significativos;

c) Não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES, factos importantes que eram do seu conhecimento, relativos

aos i) procedimentos de auditoria efetuados sobre o crédito a clientes do componente BESA,

ii) limitações e/ou di ficuldades detetadas na execução desses procedimentos e aos respetivos

resultados (incluindo prova de auditoria obtida);

d) Ao não ter documentado, nos seus papéis de trabalho, informação sobre os

factos descritos no ponto 291 supra, não preparou papéis de trabalho com informação que

permitiSse a um revisor/auditor.experiente, sem conhecimento prévio do componente BESA e

do trabalho desenvolvido pelo auditor, compreender: i) a natureza, âmbito/extensão e

resultados dos procedimentos de auditoria efetuados sobre o crédito a clientes do referido

componente, bem como a • prova de auditoria concretamente obtida sobre as asserções
"existência". "direitos e obrigações", "integralidade" e "valorização"; ii) a natureza e extensão

das limitações e/ou dificuldades detetadas na execução dos procedimentos substantivos sobre

o crédito a clientes do componente BESA; iii) as bases'de suporte do julgamento efetuado

pela KPMG (e/ou fundamentos da sua conclusão), no âmbito e para efeitos da auditoria sobre
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as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BES, quanto à apropriação e suficiêncià

da prova de auditoria obtida com vista a suportar, relativamente ao crédito a clientes do

BESA, as asserções "existência", "direitos e obrigações", "integralidade" e "valorização";

e) Emitiu, a 4 de março de .2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre .as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de

2012, no qual fez constar, sem reservas, a opinião de que as mesmas "apresentam de forma

verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição.financeira

consolidada do BES, o resultado consolidado das suas operações, o rendimento integral

consolidado, as alterações no capitais próprios consolidados, e os fluxos consolidados de

caixa dessa entidade, em conformidade com as IFRS, tal como adoptadas na União Europeia e

a informação nelas constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e licita".

298. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.

• SUBDIVISÃO III - DA PROVA DE AUDITORIA OBTIDA QUANTORAZOABILID ADE DO MONTANTE DOS - PROVEITOS DE CRÉDITO

RECONHECIDOS PELO BESA NOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2012 E A

NÃO INCLUSÃO DE UMA RESERVA (POR LIMITAÇÃO DE ÂMBITO) NA

OPINIÃO SOBRE AS CONTAS CONSOLIDADAS DOS BES

299. 0 BES reconheceu, na rubrica "juros e rendimentos similares" da respetiva

demonstração de resultados consolidados, com referência á 31/12/2012, proveitos do período

(P&L) associados ao crédito aclientes do "componente BESA", no valor de 549.337 milhares

•de euros. •

300. Conforme referido no ponto 148 supra, a KPMG documentou nos seus

papéis de trabalho 'referentes à auditoria sobre o e)ercício de 2012 do Grupo BES (máxime,

através do Highlights Completion Memorandum, de 15 de fevereiro de 2013), a propósito da

auditoria efetuada pela KPMG Angola sobre os Proveitos de Crédito (juros) reconhecidos
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pelo BESA em resultados do exercício, com referência a 31/12/2012, o seguinte: "Com

referência a 31 de dezembro de 2012 e tendo origem nos mesmos problemas informáticos,

nomeadamente a impossibilidade da extração do sistema operacional, que limitaram a

avaliação da adequação do montante da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, face

aos requisitos estabelecidos no Aviso n.° 3/2012 do Banco Nacional de Angola, não nos foi

possível obter informação de suporte suficiente e apropriada para concluir acerca da

razoabilidade dos Proveitos de Crédito. Esta lim itação tem particular relevância ao nível da

apresentação das demonstrações financeiraS, apresentadas com base em CONT1F, dado que

para efeitos regulamentares, de acordo com o Aviso n.° 3t2012, os Proveitos de Créditos

Associados a operações de crédito em incumprimento há mais de 60 dias deverão ser

anulados do balanço, independentemente da sua recuperabi l idade económica. Não obstante

esta limitação e considerando os procedimentos descritos no ponto relativo à Carteira de

Crédito, incluindo a expectativa da Comissão Executiva e Direcção de Risco de Crédito

quanto à Recuperabilidade económica dos juros registados pelo Banco e ainda ao facto de

historicamente se tratar de uma área que não regista ajustamentos de auditoria relevantes, não

será expectável que resultem impactos materialmente relevantes, numa ótica consolidada, ou

seja, relativamente às demonstrações financeiras do Grupo BES, preparadas de acordo com as

IFRS, razão pela qual as limitações de âmbito referidas anteriormente não implicam, a

emissão de opinião, com reservas. Sem prejuízo da nossa conclusão para efeitos deste reporte

em base consol idada (Grupo BES), informamos que ao nível do nosso Relatório de Auditoria

independente, iremos avaliar em conjunto com a Comissão Executiva do BESA e em

alinhamento com O BNA, o eventual impacto ao nível da nossa opinião de auditoria,

nomeadamente quanto à necessidade de incluir uma qualificação por lim itação de âmbito

relacionada com o reconhecimento de juros em Proveitos de Crédito no âmbito do Aviso n.°

3/2012 do BNA. Excepto quanto ao foi  acima referido relativamente aos Proveitos de Crédito,

concluímos favoravelmente sobre a razoabilidade do valor da margem financeira registada

pelo banco à data de 31 de dezembro de 2012 e reportada ao BES para efei tos de preparação

das respectivas contas consolidadas com referência à mesma data." .
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301. Também conforme referido no ponto 158 supra, a KPMG documentou nos

mesmos papéis de trabalho (maxime, através do memorando relativo à videoconferência

realizada, em 25 de fevereiro de 2013, entre Fernando Antunes e Inês Filipe), também a

propósito da análise efetuada pela KPMG Angola sobre os proveitos de crédito reconhecidos

pelo BESA em resultados do exercício, a seguinte informação:

"Insuficiente informação do sistema operacional do BESA para que a KPMG

Angola pudesse testar o juro reconhecido em resultado do exercício proveniente da carteira de

crédito concedido a cliente.

Com base na documentação e explicações apresentadas pela KPMG Angola foi

possível verificar que a parte significativa dos créditos mais relevantes do BESA encontram- •
se colateralizados por imóveis; reduzindo de forma significativa o risco de crédito do BESA.

Estes colaterais incidem igualmente sobre os juros corridos pelo que foi possível concluir pela

adequação dos juros registados pelo BESA para efeitos de reporte ao BES de acordo com os

IFRS."

.302. A KPMG Angola não efetuou procedimentos de auditoria, nem obteve

informação, que permitissem uItrapassar, para efeitos da auditoria sobre as demonstrações

financeira consolidadas do BES réferentes a 2012, a falta de informação de suporte, suficiente

e apropriada, para concluir acerca da razoabilidade dos Proveitos de Crédito reconhecidos

pelo BESA em resultados do exercício, que iria dar lugar le deu] a uma reserva no parecer do

auditor independente da KPMG Angola . sobre as demonstrações financeiras do BESA

referentes a 2012.

303. A equipa .de trabalho de campo e a KPMG Angola não conseguiram, no

âmbito da auditoria efetuada sobre o componente BESA com referência a 2012 (para efeitos

da auditoria sobre as ,demonstrações financeira consolidadas do BES), 'obter informação de

suporte, suficiente e apropriada, para testar e concluir sobre a razoabilidade do montante de

.proveitos de crédito reconhecidos pelo BESA nos resultados do exercício de 2012, para

efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES.
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304. A KPMG não obteve, por si e/ou através da KPMG Angola, relativamente

ao montante de proveitos de crédito reconhecido pelo BESA em resultados do exercício, e que

foi objeto de consolidação das demonstrações financeiras consolidadas do BES, prova de

auditoria, apropriada e suficiente, sobre as asserções "existência", Integralidade" e

"mensuração", de forma a suportar a opinião por si emitida na Certificação Legal das Contas

e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes

ao exercício de 2012.

305. 0 BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo e à KPMG

Angola informação sobre a sua carteira de crédito com desagregação, relativamente a cada

crédito individual, entre valor de crédito e juros, vencidos e vincendos.

306. 0 BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo e à KPMG

Angola informação sobre o detalhe dos juros a receber por contrato do crédito,

compreendendo i) as operações de crédito a que respeitavam, ii) a respetiva taxa de juro, iii) o

montante do crédito, iv) datas de pagamento dos juros e v) informação sobre o vencimento.

307. A equipa de trabalho de campo e a KPMG Angola não conseguiram, face à

não disponibilização pelo BESA da informação referida nos pontos 305 e 306 supra, efetuar o

recálculo (teste substantivo) do juro corrido associado à carteira de crédito do BESA,

conforme planeado pela KPMG Angola.

308. A equipa de trabalho de campo e a KPMG Angola não efetuaram o recalculo

(teste substantivo) do juro reconhecido em resultados associado à carteira de crédito do

BESA, nem outros procedimentos alternativos de detalhe.

309. A KPMG tinha conhecimento dos factos descritos nos pontos 305 a 308

supra.

310. Ao não efetuarem testes de detalhe para aferir a exatidão do valor do juro

associado à carteira de crédito do BESA, entre os quais o recálculo do valor do juro, a equipa

de trabalho de campo e a KPMG Angola não obtiveram prova de auditoria, apropriada e
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suficiente, de suporte à adequação i) do montante do juro corrido reconhecido pelo BESA no

respetivo balanço (asserções "existência", "integralidade" e "direitos e obrigações") e ii) do

montante dos juros reconhecidos pelo BESA no respetivos'resultados do exercício (asserções

"existência". "integralidade" e "mensuração").

311. 0 valor dos proveitos de crédito (juros) reconhecidos pelo BESA, na

respetiva demonstração de resuítados do exercício de 2012 (remetida ao BES para efeito de

•consolidação), era (significativamente) superior à materialidade global definida pela KPMG
no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as desmonstrações financeiras consolidadas de

2012 do BES (E 22.000.000,00).

312. A KPMG não obteve, por si e/ou através da KPMG Angola, prova de

auditoria, apropriada e. suficiente, de suporte à adequação do montante do juro reconhecido

pelo BESA nos respetivos resultados do exercício (remetidos ao BES para efeitos de

•consolidação).
• •

313. A KPMG emitiu, ern 4 de março de 2013, a Certificação Legal das 'Contas e

Relatório de Auditoria e sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes

ao exercício de 2012, no qual fez constar, sem reservas, a opinião de as mesmas "apresentam

de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição

financeira consolidada do BES, o resultado consolidado das suas operações, o rendimento'

integral'consolidado, as alterações no capitais próprios consolidados, e os fluxos consolidados

de caixa dessa entidade, ern conformidade com as IFRS, tal como adoptadas na União

'Europeia e a informação nelas constante é completa, verdadeira, atual; clara, objetiva e licita".

314. A KPMG não incluiu — devendo ter incluído - uma reserva (por limitação de

âmbito) na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 20(2, decorrente de não ter sido

possível obter e analisar informação que permitisse concluir sobre i) a razoabilidade do

montante dos proveitos de crédito reconhecidos peio BESA e relevados na rubrica "juros e

rendimentos similares" da demonstração de resultados consolidados do Grupo BES pelo valor
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de 549.337 milhares de euros, ii) os efeitos, ao nível das demonstrações financeiras

consolidadas do BES, dos ajustamentos que poderiam ter-se revelado necessários caso a

referida informação tivesse sido obtida e analisada.

315. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos,

os quais são factos próprios, em que interveio e que praticou.

316. A KPMG sabia que:

a) O BES reconheceu, na rubrica "juros e rendimentos similares- da respetiva

demonstração de resultados consolidados, com referência a 31/12/2012, proveitos do período

(P&L) associados ao crédito a clientes do "componente BESA-, no valor de 549.337 milhares

de euros;

b) A KPMG Angola não efetuou procedimentos de auditoria, nem obteve

informação, que permitissem ultrapassar, para efeitos da auditoria sobre as demonstrações

financeira consolidadas do BES, a falta de informação de suporte, suficiente e apropriada,

para concluir acerca da razoabilidade dos Proveitos de Crédito reconhecidos pelo BESA em

resultados do exercício, que iria dar lugar [e deu] a uma reserva no parecer do auditor

independente da KPMG Angola sobre as demonstrações financeiras do JBESA referentes a

2012.

c) A equipa de trabalho de campo e a KPMG Angola não conseguiram, no âmbito

da auditoria efetuada sobre o componente BESA com referência a 2012 (para efeitos da

auditoria sdbre as demonstrações financeira consolidadas do BES), obter informação de

suporte, suficiente e apropriada, para testar e concluir sobre a razoabilidade do montante de

proveitos de crédito reconhecidos pelo BESA nos resultados do exercício de 2012, para

efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES,

d) O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo e à KPMG Angola

informação sobre a sua carteira de crédito com desagregação, relativamente a cada crédito

individual, entre valor de crédito e juros, vencidos e vincendos;
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e) O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo e à KPMG Angola

informação sobre o detalhe dos juros a receber por contrato do crédito, compreendendo i) as

operações dé crédito a que respeitavam, ii) a respetiva taxa de juro, iii) d montante do crédito,

iv) datas de pagamento dos juros e v) informação sobre o vencimento; '

f) A equipa de trabalho de campo é a KPMG Angola não conseguiram, face à não

disponibilização pelo BESA da informação referida nos pontos' 305 e 306, efetuar o recálculo

(teste substantivo) do juro corrido associado à carteira de crédito, do BESA, conforme

planeado pela KPMG Angola;

g) A equipa de trabalho de campo e a KPMG Angola não efetuaram o recálculo

(teste substantivo) do juro reconhecido em resultados associado à carteira de crédito do

BESA, nem outros procedimentos alternativos de detalhe;

. h) A realização, pela equipa de trabalho de campo e/ou pela KPMG Angola, de

testes de detalhe para aferir a exatidão do valor do juro associado à carteira de crédito do

BESA, entre os quais o recálculo do valor do juro, era necessária para obter prova de

auditoria, apropriada e suficiente, sobre a adequação i) do montante do juro corrido

reconhecido pelo BESA no respetivo balanço (asserçõés "existência", "integralidade" e

"direitos e obrigações") e ii) do montante dos juros reconhecidos pelo BESA nos respetivos

resultados do exercício (asserções "existência", "integralidade" e "mensuraçâo");

i) O valor dos proveitos de crédito (juros) reconhecidos pelo BESA, na respetiva

demonstração de resultados do exercício de 2012 (remetida ao BES para efeito de

consolidação), era (significativamente) superior à materialidade global definida. pela KPMG

no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as desmonstrações financeiras consolidadas de

2012 do BES;

j) Não obteve, por si etou através da KPMG Angola, prova de auditoria de suporte

à adequação dó montante do juro reconhécido pelo BESA nos respetivos resultados do

exercício (remetidos ao BES para efeitos de consolidação);
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k) Emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria e sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício

de 2012, afirmando que estas "apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os

aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do BES, o resultado

consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as alterações no capitais

próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa dessa entidade, em conformidade

com as IFRS"; (fls. 862-1003, maxime fls. 969v a 970v)

I) Não incluiu uma reserva (por limitação de âmbito) na opinião por si emitida na

Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012, decorrente de não ter sido possível

obter e analisar informação que permitisse concluir sobre i) a razoabilidade do montante dos

proveitos de crédito reconhecidos pelo BESA e relevados na rubrica "juros e rendimentos

similares" da demonstração de resultados consolidados do Grupo BES pelo valor de 549.337

milhares de euros, ii) os efeitos, ao nível das demonstrações financeiras consolidadas do BES,

dos ajustamentos que poderiam ter-se revelado necessários caso a referida informação tivesse

sido obtida e analisada,

317. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.

SUBDIVISÃO IV - DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA

EFETUADOS E D A PROVA DE AUDITORIA OBTIDA PELA KPMGSOBRE

ASASSERÇÕES "EXISTÊNCIA", "DIREITOS E OBRIGAÇÕES" E

"VALORIZAÇÃO " DOS IMÓVEIS DO COMPONENTE BESA

(I) DA DOCUMENTAÇÃO, NOS PAPÉIS DE TRABALHO DA KPMG,

DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA EFETUADOS E DA PROVA DE

AUDITORIA OBTIDA SOBRE OS IMÓVEIS REGISTADOS NA RUBRICA "BENS

NÃO DE USO PRÓPRIO" DO BALANÇO DO BESA (ASSERÇÕES "EXISTÊNCIA",

"DIREITOS E OBRIGAÇÕES" E "VALORIZAÇÃO")
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318. 0 BESA relevou, com referência a 31/12/2012, na rubrica "Ativos Não

Correntes Detidos para Venda" do seu balanço (elaborado segundo as IFRS, remetido ao BES

para efeitos de consolidação), os seguintes imóveis:

• Im ó v el Val o r

(milhares de
USD)

• Edifício Muxima 66.060
imóvel ICanhangulo 16.351 —

Eixo Viário 232.590

Magestic Towers (Torres Oceano) 277.750

Terreno Futungo Belas 177.058

Fazenda dos Mangais 7.412

Hotel Soyo 16.500

Torres Maravilha . 30.000

Sky Fitness . 27.280

Ilha Ruca (Ilha de Luanda) 16.491
,

T erreno em Sangano 40.000

Total_ , ' 907.491

319. 0 BES relevou os referidos imóveis na rubrica "Ativos Não Correntes

Detidos Para Venda" do seu balanço consolidado referente ao exercício de 2012.

320. No balanço do BESA (elaborado segundo o CONT1F), os referidos imóveis

encontravamse registados na rubrica "Bens Não de Uso Práprio-.

321. Os referidos imóveis foram, no segundo semestre de 2012,

contab.ilisticamente transferidos pelo BESA para um. Fundo de Investimento lmobiliário

detido a 100% pelo BESA, designado'BESA Valorização". •
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322. A KPMG documentou nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria

sobre o exercício de 2012 do Grupo BES (maxime, através do documento "Highlights

Completion Memorandum", de 15 de fevereiro de 2013), ter-lhe sido.transmitida pela KPMG

Angola, relativamente aos imóveis registado na rubrica "Bens Não de Uso Próprio do BESA,

a seguinte informação:

a) A rubrica "Bens Não de Uso Próprio" do balanço do BESA havia registado,

face a 2011, um aumento de 26%, justificado pela aquisição de imóveis, que,
contabilisticamente, haviam sido transferidos, no segundo semestre de 2012, para o Fundo

Imobiliário "BESA Valorização";

b) O Fundo Inobiliário "BESA Valorização" havia sido constituído em novembro

de 2012, sob a forma de um Fundo de Investimento lmobil iário Fechado, e a sua gestão estava

a cargo da "BESAACTIF — Sociedade Gestora de Fundos de Investimento", sociedade
consolidada integralmente pelo BESA e participada por este Banco em 100%;

.c) As Unidades de Participação do "Fundo BESA Valorização" haviam sido

adquiridas pelo BESA pelo montante• global de USD 1.000 milhões, subscrito através: i) da
entrada•de imóveis, no montante equivalente a USD 791,6 milhões, e; em dinheiro, no

montante equivalente a USD 208,4 milhões;

d) Nas contas individuais do BESA, os imóveis transferidos para o Fundo BESA

Valorização não haviam sido desreconhecidos do balanço, dado que 6 Banco havia adquirido

, 100% do referido Fundo;

e) A rubrica "Bens Nãó de Uso Próprio" do balanço do BESA, apresentava, a 3 I

de dezembro de 2012, o seguinte detalhe:
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I mó ve l Valor

(milhares de USD)

Edifício Muxima 66.060
Imóvel Kanhangulg 16.351

Eixo Viário ' 2,32.590

.Magestic Towers (Torres Oceano) 277.750 •
Terreno Futungo Belas ' 177,058

Fazenda dos Mangais 7.412

Hotel Soyo 16.500

Torres M ar avi l ha 30.000

Sky Fitness 27.280

. Ilha Ruca (ilha de Luanda) 16.491

Terreno em Sangano

'

40.000

Total 907.491

323. A KPMG documentou nos seus papéis de trabalho referentés à auditoria

sobre o exercício de 2012 do Grupo BES (maxime, através do documento "Highlights

Completion •Memoranduir", de 15 de fevereiro de 2013), ter-lhe sido transmitida pela KPMG

Angola, relativamente aos i) os riscos significativos identificados, ii) procedimentos de

auditoria efetuados, e iii) conclusões da KPMG Angola, sobre a carteira de imóveis do BESA,

a informação constante do ponto 149 supra. •

324. Especificamente no que se refere à auditoria efetuada pela KPMG Angola

sobre os imóveis registados na rubrica "Bens Não de Uso Próprio" do balanço do BESA, a

KPMG-documentou nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de

2012 do Grupo BES (maxime, através do memorando relativo à videoconferência realizada

com Inês Filipe, ern representação da KPMG Angola, em 25 de fevereiro de 2013), a

informação descrita no ponto 159 supra. . •

280



Processo: 290t20.2YUSTR.L1
Referência: 17739995

Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Recurso Penal

325. A informação que a KPMG documentou nos seus papéis de trabalho,

relativa à auditoria efetuada pela KPMG Angola sobre a existência, titularidade e valorização

dos imóveis registados na rubrica" Bens Não de Uso Próprio "«do balanço do BESA (a que,

no balanço remetido por esse banco ao BES, elaborado segundo as IFRS, .correspondia a

rubrica " Ativos Não Correntes Detidos para Venda "), e à verificação e/ou avaliação efetuada

pela KPMG desse trabalho, não permite a um revisor/auditor experiente, sem conhecimento

prévio do "componente BESA" e do irabalho desenvolvido pelo auditor:

a) compreender a natureza, o âmbito/extensão e ós resultados dos procedimentos

de auditoria efetuados, e a prova de auditoria concretamente obtidá, com vista a suportar,

relativamente aos imóveis registados na rubrica "Ativos Não Correntes Detidos para Venda"

do balanço do BESA (remetido ao BES para efeitos de consolidação), as asserções

"existência", "direitos e obrigações" (titularidade) e "valorização";

b) compreender as bases de suporte do julgamento (e/ou os fundamentos da

conclusão) documentado nos papéis de trabalho da KPMG, de que não obstante as situações

detetadas, de falta de documentação de suporte à valorização de imóveis, que iriam originar

uma reserva (por limitação de âmbito) na opinião da KPMG Angola sobre as contas locais de

2012 do BESA, foi possível concluir, sem reservas, com base em avaliações disponibilizadas

em 20.13, pela adequada valorização (imparidade) dos referidos imóveis, para efeitos das

demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao mesmo exercício;

c) avaliar e concluir terem sido efetuados pela KPMG Angola procedimentos de

auditoria, e pela KPMG obtida e analisada informação relativa ao trabalho efetuado, que, face

ao risco significativo eXistente e identificado pela KPMG Arigola sobre a valorização dos

imóveis do BESA, permitissem (à KPMG) concluir, para efeitos da auditoria sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do BES, sobre a adequada valorização (imparidade),

de acordo corn as 1FRS , dos imóveis registados na rubrica " Ativos Não Correntes Detidos

para Venda" do balanço do BESA (remetido ao BES para efeitos de consolidação);
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d) concluir ter sido obtida e analisada pela KPMG informação e/ou documentação

relativa à existência, titularidade e valorização dos imóveis registados na rubrica Ativos Não

Correntes Delidos para Venda" do balanço do BESA (remetido ao BES para efeitos de

consolidação), que, face à materialidade do valor da referida rubrica (€687.805 milhares,

considerando a taxa de câmbio EUR/USD: 1,31940 USD), he permitisse concluir e declarar

que as demonstrações financeiras consolidadas de 2012 do BES apresentavam, de forma

verdadeira e apropriada, em todos os asPetos materialmente relevantes, a posição financeira

consolidada do banco, em 31 de dezembro de 2012, e o resultado consolidado das suas

operações.

326. (i) A KPMG não documentou nos papéis de trabalho referentes à auditoria

sobre o exercício de 2012 do Grupo BES (maxime, no memorando relativo à

videoconferência realizada, em 25 de fevereiro de 2013, entre Inês Filipe e Fernando

Antunes), relativamente ao trabalho efetuado pela KPMG Angola sobre os imóveis registados

na rubrica Bens Não de Uso Próprio do balanço do BESA (referente ao exercício de

2012), de que forma foram ultrapassadas as situações, existentes a 31 de dezembro de 2011 e

que, de acordo com o reportado pela KPMG Angola, ainda se mantinham a 31 de dezembro

de 2012, relacionadas com a falta de documentação comprovativa de existência e titularidade

de um conjunto de imóveis, no valor de 75.580.011 milhares de AOA (598.061.412 milhares

de euros, considerando a taxa de câmbio EUR/AOA: 126,37500), transferidos para o Fundo

de Investimento Imobiliário "BESA Valorização".

327. (ii) A KPMG não documentou nos papéis de trabalho referentes à auditoria

sobre o exerdício de 2012 do Grupo BES, relativamente à auditoria efetuada pela KPMG

Angola sobre a valorização dos imóveis registados na rubrica "Bens Não de Uso Próprio" do

balanço do BESA (referente ao exercício de 2012):

a) Qual a documentação, relativa à valorização dos imóveis registados na rubrica

"Bens Não de Uso Pr.óprio",• que se encontrava ainda a ser objeto de levantamento pelo

BESA, e cuja falta iria dar origem a uma reserva, por limitação de âmbito, na opinião da

KPMG Angola sobre as contas locais do BESA relativas ao exercício de 2012;
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b) Quais os imóveis relativamente aos quais essa informação não foi

disponibil izada, e qual a respetiva natureza e/ou estado de construção;

c) Por que razão a KPMG validou o entendimento da KPMG Angola de que a

documentação em falta, relativa à valorização dos imóveis registados na rubrica "Bens Não de

Uso Próprio"  apenas relevava para efei tos de opinião sobre as contas de 2012 do BESA (nas

quais iria dar azo a uma reserva por l imitação de âmbito), mas não para efeitos da opinião da

KPMG sobre as contas consolidadas do BES referentes ao mesmo exercício;

d) De que forma .as avaliações obtidas, em 2013, pela KPMG Angola, permitiam

ultrapassar, para efeitos da auditoria sobre as contas consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2012, a falta de informação e/ou documentação de suporte à valorização de

imóveis, que iria dar origem a uma reserva (por lim itação de âmbito) na opinião da KPMG

Angola sobre as contas locais do BESA referentes ao mesmo exercício;

e) Os fundamentos e a base contabi l istica de súporte à conclusão, documentada

pela KPMG, de que não haveriam imparidades a registar na valorização dos imóveis

compreendidos na rubrica "Bens Não de Uso Próprio"  do balanço do BESA, não obstante,

numa ótica de "valor atual" , os valores já despendidos para os projetos, serem, à data,

superiores ao valor contabilístico dos imóveis;

f) Os cri térios e pressupostos uti l izados nas aval iações disponibi l izadas à KPMG

Angola, relativamente aos imóveis registados na rubrica "Bens Não de Uso Próprio" , numa

ótica de valor atual, e numa ótica de projeto concluído;

g) Se foi efetuada, pela KPMG Angola e/ou pela KPMG, uma análise e/ou

validação dos critérios e pressupostos util izados nas avaliações disponibilizadas;

h) As diferenças registadas entre o valor dos imóveis no seu estado atual (á data),

o seu valor contabilístico e o respetivo valor de avaliação estimado numa ótica de projeto

concluído;
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i) Se foi apurado e/ou qual era o valor dos custos incorridos pelo BESA à data de

balanço, relativamente a cada um desses imóveis;

j) Se foi apurado e/ou qual era o valor do saldo. relativo a cada imóvel, que

correspondia a adiantamentos, e o valor dos custos totais estimados até ao final dos projetos.

328. A KPMG emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e

Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2012.

329. A KPMG fez constar na Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de

2012, a seguinte opinião: "as referidas demonstrações financeiras consolidadas apresentam de

forma verdadeiramente apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição

financeira c onsolidada do Banco Espirito Santo, S.A., em 31 de dezembro de 2012, o

resultado consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as alterações no

capitais próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa no exercício findo naquel a

data, em conformidade com as 1FRS, tal como adoptadas na União Europeia e a informação

nelas constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e licita" .

• 330. A Arguida, relativamente à auditoria efetuada sobre os imóveis registados na

rubrica "Ativos Não Correntes Detidos para Venda" do balanço do componente BESA

(remetido ao BES para. efeito A de consolidaçào), e à avaliação e/ou verificação efetuada pela

Arguida desse trabalho, não elaborou nem conservou documentação suficiente para .o CNSA

examinar convenientemente o seu trabalho, enquanto ROC/auditor responsável pela revisão

legal/auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BES referentes ao

exercício de 2012.

331. A arguida agiu consciente e voluntariamente n'a prática dos descritos, os

quais factos próprios, em que interveio e praticou.

332. A Arguida sabia que:
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a) O BESA relevou, com referência a 31/12/2012, na rubrica "Ativos Não

Correntes Detidos para Venda" do seu balanço (elaborado segundo as 1FRS, remetido ao BES

para efeitos de consolidação), imóveis no valor global de 907.491 milhares de.USD;

b).No balanço estatutário do BESA (elaborado segundo o CONT1F), os referidos

im<weis estavam registados na rubrica "Bens Não de Uso Próprio";

c) O BES relevou os referidos imóveis na rubrica "Ativos Não Correntes Detidos

Para Venda" do seu balanço consolidado referente ao exercício de 2012;

d) Documentou nos seus papéis de trabalho o trabalho efetuado e a prova de

auditoria obtida (pela KPMG Angola) sobre os imóveis relevados na rubrica -Bens Não de

Uso Próprio" do balanço do BESA, e a verificação e/ou avaliação efetuada pela KPMG desse

trabalho, nos termos revelados pelo documento "-Highlight Completion Memorandum -

Audit" de 15 de fevereiro de 2013: e pelo memorando elaborado por Fernando Antunes,

relativo à videoconferência realizada em 25 de fevereiro de 2013 entre Fernando Antunes e

Inês Filipe; •

e) Não documentou nos seus papéis de trabalho os factos descritos nos pontos 325

e 326;

e) A informação documentada nos seus papéis de trabalho não permitia a um

revisor auditor/experiente, sem conhecimento prévio do "componente BESA" e o do trabalho

desenvolvido pelo auditor, compreender (i) a natureza, o âmbito/extensão e os resultados dos

procedimentos de auditoria efetuados, e a prova de auditoria concretamente obtida, cm vista

a suportar, relativamente aos imóveis registados na rubrica "Ativos Não Correntes Detidos

pará Venda" do balanço do BESA (remetido ao BES para efeitos de consolidação), as

asserções "existência", "direitos e obrigações" (titularidade) e "valorização", (ii) as bases de

suporte do julgamento efetuado pela KPMG (e/ou os fundamentos da conclusão) sobre•a

suficiência desse trabalho;
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0 A informação documentada nos seus papéis de trabalho não permitia a um

revisor auditor/experiente, sem conhecimento prévio do "componente BESA" e o do trabalho

desenvolvido pelo auditor, avaliar e concluir terem  sido efetuados (pela KPMG Angola)

procedimentos de auditoria, e pela KPMG obtida e anal isada informação relativa'ao trabalho

efetuado, que, face ao risco significativo existente e identi ficado pela KPMG Angola sobre os

imóveis do BESA, lhe permitissem concluir sobre:  (i ) as asserções "existência"  e "direi tos e

obrigações" da rubrica "ativos não correntes detidos para venda" do "componente BESA";  (i i)

a adequada valorização (imparidade), de acordo com as 1FRS , dos imóveis registados na

rubrica" Bens Não de Uso Próprio "  do balanço do BESA;

g) A informação docinnentada nos seus papéis de trabalho não 'permitia a um

revisor audi tor/experiente, sem conhecimento prévio do "componente BESA"  e do trabalho

desenvolvido pelo auditor, compreender as bases de suporte do julgamento. (e/ou os

fundamentos da conclusão) documentados nos papéis de trabalho da KPMG, de que não

obstante as situações detetadas, de falta de documentação de suporte à valorização de imóveis,

que iriam originar uma reserva (por l imitação de âmbito) na opinião da KPMG Angola sobre

as contas locais de 2012 do BESA, foi possível concluir, sem reservas, com base em

aval iações disponibi l izadas em 2013, pela adequada valorização (imparidade) dos referidos

imóveis, para efeitos das demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

mesmo exercício;

0 Emitiu, em 4 de março de 2013, a Certi f icação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de

2012, afirmando que estas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos

materialmente relevantes, a posição financeira consol idada do BES, o resultado consol idado

das suas operações, o rendimento integral  consol idado, as al terações nos capitais próprios

consolidados, e os fluxos consolidados de caixa dessa entidade, em conformidade com as

•IFRS" . •

333. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.
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(iii) Da não inclusão de uma reserva (por desacordo) no Certificação Legal

das Contas e Relatório de Auditoria sobre as demonstraçóes financeiras consolidadas de

2012 do BES, decorrente da inadequada valorização (imparidade) do imóvel "Terreno

em Sangano"

334. 0 BESA relevou, na rubrica "Ativos Não Correntes Detidos para Venda" do

seu balanço (elaborado segundo as IFRS, remetido ao BES para consolidação), com

referência a 31/12/2012, pelo valor de 40.000 milhares de USD (30.316 milhares de euros,

considerando a taxa de câmbio EUR/USD: 1,31940 um imóvel designado "Terreno em

Sangano".

335. 0 imóvel "Terreno em Sangano", foi relevado pelo BES na rubrica "Ativos

Não Correntes Detidos Para Venda" do seu balanço consolidado referente ao exercício de

2012.

336. 0 imóvel em causa não dispunha, a 31/12/2012, de licença de construção

nem de projeto de construção aprovado, não tendo sido iniciada, no mesmo, a essa data,

qualquer construçãp.

337. 0 imóvel "Terreno em Sangano" foi, em 27/11/2012, a pedido da

BESACTIF, objeto de avaliação pela "Proprime".

338. De acordo com relatório de avaliação elaborado pela "Proprime", com

referência a 27/11/2012:

a) o "valor de mercado atual do imóvel" (à data da avaliação), tendo em conta o

.seu estado e uso atual, era de 2.100.000,00 USD;

b) o "valor de mercado potencial" do imóvel, no pressuposto de ser possível

executar o projeto considerado no cenário de uso alternativo utilizado para avaliação, era de

66.094.177,00 USD. •
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339. Tendo por base o relatório de avaliação elaboraClo pela "Proprime", a

diferença entre o valor pelo qual o imóvel "Terreno em Sangano" se encontrava, a

31/12/2012, relevado no balanço do BESA (40.000 milhares de USD), e o respetivo "valor de

mercado atual" (à data da avaliação), era de 37.900 milhares de USD.

340. A 30/12/2012 o "Terreno em Sangano" foi objeto de avaliação pela "Valor

de Mercado".

• 341. De acordo corn relatório de avaliação elaborado pela "Valor de Mercado",

com referência a 31/12/2012:

a) o "valor de mercado atual" do imóvel (à data da avaliação), com base nos

pressupostos assumidos e a percentagem de obra realizada, era de 1.420.000,00 USD;

b) o "valor de mercado potencial" do imóvel, após projeto aprovado, e de acordo
•com o método do valor residual ou discounted cash flows, era de 59.937.500,00 USD.

342. Tendo por base o 'relatório de avaliação elaborado pela "Valor de Mercado",

a diferença entre o valor contabilístico do imóvel "Terreno em Sangano" (40.000 milhares de •

USD) e o respetivo valor de mercado atual, (à data da avaliação), era de 38.580.000,00 USD.

• 343. A KPMG não recebeu outra informação, para além dos relatórios de

avaliação referidos nos pontos 373 e 376 sobre o referido terreno, que comprovasse a quantia

recuperável do valor escriturado de 40.000 milhares de USD, relevado no balanço do BESA.

344. Tendo por base o "valor de mercado atual" atribuído pela "Valor de

Mercado" e pela "Proprime", o valor pelo qual o imóvel "Terreno em Sangano" se

encontrava, a 31/12/2012, relevado no balanço do BESA, apresentava, de acordo com as

1FRS, uma imparidade no montante de, pelo menos, 37.900.milhares de USD, porquanto não

existiam quaisquer obras em curso, nem licença de construção e projecto aprovado que

justificassem possíveis adiantamentos e direitos a receber.
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345. A referida imparidade constituía uma distorção ao .nível das demonstrações

financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012, e o seu valor era superior ao

nível de materialidade global definido pela KPMG no âmbito e para efeitos da auditoria sobre

as referidas demonstrações financeiras (€ 22.000.000,00).

346. A KPMG tinha conhecimento dos factos descritos nos pontos 373 a 380

supra.

347. A KPMG emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal de Contas e

Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES. referentes ao

exercício de 2012.

348. A KPMG fez constar na Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de

2012, a seguinte opinião: "as referidas demonstrações financeiras consolidadas apresentam de

forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição

financeira consolidada do Banco Espirito Santo, S.A., ern 31 de dezembro de 2012, o

resultado consolidado das suas operções, o rendimento integral consolidado, as alterações no

capitais próprios consolidad os, e os fluxos consolidados de caixa no exercício findo naquela

data, em conformidade com as 1FRS, tal como adoptadas na União Europeia e a informação

nelas constante é completa, verdadeira, atual, c lara, objetiva e licita" .

349. A KPMG não incluiu — devendo ter incluído - uma reserva (por desacordo)

na opinião por si emitida na Certificação Legal de Contas e. Relatório de Auditoria sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012, decorrente

de o valor da rubrica " Ativos .1\lão Correntes Detidos Para Venda " do balanço consolidado

do BES incorporar o valor de um ativo imobiliário ("Terreno em Sangano") que, à luz do

referencial de relato financeiro aplicável (IFRS ), se encontrava sobreavaliado em cerca de,

pelo menos, 37.900 milhares de USD (28.725 milhares de euros, considerando a taxa de

câmbio EURJUSD: 1,31940).
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350. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dós factos descritos,

os quais são factos próprios, em que interveio e que praticou.

351.A KI"MG sabia.que:

a) O BESA relevou na rubrica "Bens Não de Uso Próprio" do seu balanço, com

referência a 31/12/2012, pelo valor de 40.000.000,00 USD, o imóvel "Terreno em•Sangano";

b) O B ES relevou na rubrica "Ativos Não Correntes Detidos Para Venda" do seu

balanço consolidado referente ao exercício de 2012, pêlo valor em Euro do valor por que se

encontrava relevado no balanço do BESA, o imóvel "Terreno em Sangano";

c) O imóvel "Terreno em Sangano" foi, a 27/11/201, objeto de avaliação pela

"Proprime";

d) De acordo com relatório de avaliação elaborado pela "Proprime", o referido

imóvel teria uni "valor de mercado atual" (à data da avaliação) de 2.100.000,00 USD;

e) 0.imóvel "Terreno em Sangano" havia sido, a 30/12/2012, objeto de avaliação

pela "Valor de Mercado";

• f) De acordo com relatório de avaliação elaborado pela "Valor de Mercado", o
referido imóvel teria um "valor de mercado atual" (à data da avaliação) de 1:420.000,00 USD;

g) O imóvel "Terreno em Sangano" não dispunha de licença de construção e/ou de

projeto de construção aprovado, e não havia sido iniciada no mesmo qualquer construção;

h) Tendo por base o "valor de mercado atual" estimado pela "Valor de Mercado"

e "Proprime", o valor pelo qual o imóvel "Terreno em Sangano" se encontrava, a 31/12/2012,

relevado no balanço do BESA (remetido ao BES para efeitos de consolidação),apresentava

uma imparidade de, pelo menos, 37.900 milhares de, USD (28.725 milhares de euros,

considerando a taxa de câmbio EUR/USD: 1,31940);
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I) Emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de

2012, afirmando que estas apresentam de forma verdadeira e apropriada , em todos os.

aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do F3ES, o resultado

consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as alterações no capitais

próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa dessa entidade, em conformidade

com as IFRS; •

j) Não incluiu uma reserva (por desacordo) na opinião por si emitida na

Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012, decorrente de o valor da rubrica

"Ativos Não Correntes Detidos Para Venda" do balanço consolidado do BES incorporar o

valor de um ativo imobiliário que se encontrava sobreavaliado em cerca de, pelo menos,

37.900 milhares de USD (28.725 .milhares de euros, éonsiderando a taxa de câmbio

EUR/USD: 1,31940).

352. A KPMG quis praticar os -factos supra descritos.

(iv) Da prova de auditoria de suporte às asserções "existência", "direitos e

-obrigações" e "valorização" relativamente a um conjunto de "imóveis" do componente BESA

no valor de 11.991.244 Milhares de AOA, e da nãó inclusão de uma reserva (por limitação de

. âmbito) na opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES

. 353. 0 BESA relevou na rubrica "Imobilizado Corpóreo (em curso)" do seu

balanço (elaborado segundo o CONT1F) a 31/12/2012, pelo montante global de 7.190.235

milhares de AOA (56.896 milhares de euros, considerando a taxa de -câmbio EUR/AOA:

126,37500), os seguintes imóveis:

a) terreno com a descrição "Altiplan — Cactiaco";

b) terreno com a descrição "Altiplan — Kwanza Sul";
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c) terreno com a descrição "Altiplan — Talatona"; d) terreno corn a descrição
"Altiplan — Malânge"; •

e) terreno com a descrição "Altiplan — Ulge";

0 terreno com a descrição "Aliplan - Kwanza Norte";

g) terreno com a descrição "Altiplan — Húila";

h) terreno com a descrição "Alitplan — Moxico";

i) terreno corn a descrição "Altiplan — Kuando Kubango".

354. 0 referido conjunto de imóveis foi relevado no balanço do BESA remetido

ao BES e poi- este consideraado para efeitos de preparação das respetivas demonstrações

financeiras consolidadas referentes a 2012.

355. 0 BES relevou os referidos imóveis no seu balanço consolidado referente ao

exercício de 2012.

356. 0 valor pelo qual os referidos imóveis se encontravam relevados no balanço

do BESA, e pelo qual foram relevados nd balanço consolidado do BES referente a 2012, era

superior ao nível de materialidade global definido pela KPMG no âmbito e para efeitos da

auditoria às contas consolidadas do BES (€ 22.000.000,00).

357. 0 BESA relevou ná rubrica "Outros Valoi-es — Devedores Diversos" do seu

balanço (elaborado segundo o'CONT1F) a 31/12/2012, um saldo, com a descrição "ESCOM",

no valor de 4.801.009 milhares de AOA (37.849 milhares de euros, considerando a taxa de •

câmbio EUR/AOA: 126,37500).

358. 0 referido ativo foi relevado no balanço do BESA remetido ao BES e por

este considerado para efeitos de preparação das respetivas demonstrações financeiras

consolidadas referentes a 2012.

292



Processo: 290/20.2YUSTRI1
Referência: 17739?95

Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

,Recurso Penal .  •

359. 0 BES relevou o referido saldo no seu balanço consolidado referente ao

exercício de 2012.

360. 0 valor pelo qual o referido ativo (com a descrição "ESCOM") se

encontrava relevado no balanço do BESA, e pelo qual foi relevado no balançó consolidado do

BES referente a 2012, era superior ao nível de materialidade global definido pela KPMG no

âmbito e para efeitos da auditoria sobre as contas consolidadas do BES referentes ao exercício

de 2012 (€ 22.000.000,00).

361. Conforme referido no ponto 160 supra, a KPMG documentou nos seus

papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de 2012 do Grupo BES ( maxime ,

através do memorando da videoconferência realizada, ein 25 de fevereiro' de 2013, com Inês

Filipe, em representação da KPMG Angola) ter-lhe sido transmitido pela KPMG Angola não

ter sido possível obter informação suficiente sobrè a existência, titularidade e valorização de

"imóveis", relevados no balanço do BESA pelo valor de 11.991.244 milhares de AOA, nos

seguintes termos:

"Insuficien(e informação sobre a existência, titularidade e valorização de

imóveis no montante de 11.991.244 milhares de AOA, pelo que a KPMG Angola não se

pode pronunciar sobre a razoabilidade desse montante

Assimcomo referido no reporte à equipa central, a IF referiu que, considerando a

relèvância da carteira de imóveis no balanço do banco e a (i) subjectividade inerente à

valorização de activos imobiliários e 'ii) as dificuldades/morosidade asso ciadas ao registo

de propriedades em Angola, A KPMG Angola considera existir um risco significativo

associado ('j ao valor realizável da .carteira de imóveis do banco e (ii) à existência de

documentação comprovativa da existência e titularidade dos imóveis detidos pelo BESA,

respectivamente.

• Com base na documentação e explicações apresentadas pela KPMG, no ámbito

do trabalho de auditoria efectuado pela mesma, foi solicitada a' seguinte .informação ao

BESA:
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documentação (CP VC,, -escrituras, etc) comprovativa da existência e

,titularidade dos imóveis registados nas respectivas demonstrações financeiras como já

referido anteriormente, dado o facto do processo administrativo em n Angola de registo de

propriedade ( e subsequente transmissão de direitos) estar sujeito a procedimentos

burocráticos complexos e demorados, não foi possível à equipa da KPMG Angola, para um

conjunto de imóveis, obter a documentação comprovativa da respectiva titularidade pelo

banco. Trata- se de um problema transversal no mercado angolano. Em termos de validação

da titularidade dos imóveis, importa salientar que, relativamente: (i) aos imóveis de uso

próprio, no âmbito da " inspecção física"  foi possível constatar que, de facto; os referidos

imóveis 'são utilizados pelo Banco para a sua actividade (agências do banco de e imóveis

ocupados por departamentos de back office do banco); (ii) aos restantes imóveis, apenas foi

possível comprovar a respectiva tieularidade pelo Banco, através da validação.de facturas de

custos suportados pelo Banco associados aos mesmos. Documentação de forma a lioder

concluir sóbre a respectiva adequa.ç.ão da valorização dos imóveis. A equipa da KPMG

Angola foi informada pelos responsáveis do Banco que ainda se encontra em curso o

levantamento da informação inegral relativa à valorização dos imóveis.pelo ,que a estada Ia

não lhes foi facultada documentação suporte para a valorização duni.conjunto de imóveis.

Não obstante e tendo em conta: N o valor pelo 'qual os referidos imóveis se encontram

registados nas contas do banco; (ii) a zona geográfica onde os mesmos se localizam; e (iii) a

evolução dos preços verificada no mercado imobiliário Angolano nessas mesmas zonas, A

equipada KPMG Angola considera que não é expectável a existência de materiais em termos

de valorização da carteira de imóveis regisiada nas contas do banco à data de 31 de

Dezembro de 2012.

Esta limitação, de acordo com a KPMG Angola, irá dar origem a unia Reserva às

Contas do BESA, no Relatório do Auditor Independente para reporte de contas locais, que se

e ncontra ainda em discussão com o BESA."

.362. 0 conjunto de "imóveis", no valor de 11.991.241 milhares de AOA,

relativamente aos quais a KPMG documentou nos seus papéis de trabalho ter a KPMG .

Angola informado não poder pronunciar-se, com referência ao exercício de 2012 do•BESA,
294



Processo: 290/20.2YUSTR.L1
Referência: 17739995

Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulãção e Supervisão

Recurso Penal

sobre a razoabilidade desse montante (face à insuficiente informação sobre a respetiva

existência, titularidade e valorização), era composto por: (i) o conjunto de imóveis relevados

na rubrica" imobilizado Corpóreo (em curso)" do balanço do BESA, pelo valor de 7.190.235

milhares de AOA (compos.to pelos terrenos " Altiplan — Cacuaco ", Altiplan — Kwanza Sul

Altiplan — Talatona " Altiplan — N.1alange ", " Altiplan — Ulge ", Aliplan - Kwanza

Norte ", Altiplan — Húila" ," Alitplan — Moxico " e " Altiplan Kuando Kubango "): (ii) o

saldo; com a "descrição "ESCOM", relevado na rubrica " Outros Valores — Devedores

Diversos " do balanço do BESA, pelo valor de 4.801.009 milhares de AOA.

363. A KPMG e/ou a KPMG Angola não obtiveram, com referência a

31/12/2012, informação e/ou documentação de comprovasse a existência, titularidade e

valorização do referido conjunto de "imóveis-, no valor de 11.991.244 milhares de AOA, nem

efetuaram procedimentos alternativos que permitissem ultrapassar, para efeitos da auditoria

sobre as contas consolidadas de 2012 do BES, a falta de informação e/ou documentação que

.iria dar [e deu] origem a.urna reserva no Relatório do Auditor Independente da KPMG Angola

sobre as contas de 2012 do BESA (relacionada com falta de informação e/ou documentação

de suporte à existência, titularidade e valorização desses ativos).

364. (i) No âmbito da auditoria sobre a informação financeira preparada pelo

BESA, com referência 2012, para efeitos da auditoria às contas consolidadas do BES, o

BESA não disponibilizou-à equipa' de trabalho de campo e/ou à KPMG Angola, relativamente

ao conjunto de imóveis relevados na rubrica " Imobilizado Corpóreo (em curso)" do balanço

do BESA, pelo valor de 7.190.235 milhares de AOA (composto pelos imóveis " Altiplan —

Cacuaco ", " Altiplan —K wanzaSul", " Alti plan — Talatona ", " Altiplan — Malange ", "

Altiplan — Ulge " Aliplan - Kwanza Norte ", " Altiplan Húila", " Alitplan — Moxico " e "

Altiplan — Kuando Kubango "), quaisquer escrituras, contratos -promessa de compra e venda,

Certidões de Registo Predial ou outra documentação que permitisse validar e/ou comprovar:

a) a sua existência, b) a respetiva titularidade pelo BESA, c) o. seu valor de aquisição e d) as

suas caraCterísticas (como seja, as suas áreas).
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365. A equipa'de trabalho de campo não conseguiu apurar a localização dos

referidos imóveis, porquanto não dispunha de contratos e/ou registos de propriedade.

.366. A equipa de trabalho de campo não efetuou, no âmbito da mesma auditoria,

relativamente ao mesmo conjunto de imóveis, procedimentos de inspeção física, com vista a

validar a respetiva existência. •

367. No âmbito e para efeitos da mesma auditoria, o BESA não disponibilizoü à

equipa de trabalho de campo e/ou à KPMG Angola, relativamente a esse conjunto de imóveis,

quaisquer avaliações dos mesmos.

368. (ii) No âmbito da auditoria efetuada sobre a informação financeira preparada

pelo BESA, para efeitos da auditoria às contas consolidadas de 2012 do BES, o BESA não

disponibilizou à equipa de trabalho de campo e/ou à KPMG Angola contratos e/ou registos

que permitissem associar o saldo com a descrição "ESCOM" (relevado na rubrica"Outros

Valores — Devedores Diversos " do balanço do BESA, pelo valor de 4.801.009 milhares de
AOA) a qualquer imóvel. - • . .

369. No âmbito e para efeitos da referida auditoria, o BESA não disponibilizou à

equipa de trabalho de campo e/ou à KPMG Angola, relativamente ao referido ativo,

documentação e/ou informação de suporte (i) à sua existência, (ii) à sua titularidade pelo

BESA e (iii) à sua adequada valorização.

.370. No âmbito da referida auditoria, a equipa de trabalho de campo efetuou

visitas físicas aos diversos pisos do "Edifício ESCOM", não tendo conseguido identificar a

que piso se referia a descrição "Escom" constante dos registos (internos) do BESA.

371. No âmbito da mesma auditoria, a equipa de trabalho de campo solicitou ao

BESA uma justificação para o reconhecimento do referido ativo, não tendo essa justificação

sido apresentada pelo BESA.
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372. A KPMG e a KPMG Angola não obtiveram corn referência a 31/12/2012,

informação e/ou dOcumentação de comprovasse a existéncia, titularidade (pelo BESA) e

adequada valorização do referido conjunto de imóveis/ativos, relevados no balanço do BESA

pelo valor de 11.991.244 milhares de AOA, nem efetuaram procedimentos alternativos que

permitissem ultrapassar, para efeitos da auditoria sobre as contas consolidadas de 2012 do

BES, a falta de informação e/ou documentação que iria dar origem [e deu] a uma reserva no

Relatório do Auditor Independente da KPMG Angola sobre as contas de 2012 do BESA

(relacionada com falta de informação e/ou documentação de suporte à existência, titularidade

e valorização desses ativos).

373. 0 valor peló qual os referidos ativos se encontravam relevados no balanço

do BESA, e pelo qual foram relevados no balanço consolidado do DES referente a 2012, era

superior ao nível de materialidade global definido pela KPMG no âmbito e para efeitos da •

auditoria sobre as contas consolidadas do BES (£22.000.000,00).

374. A KPMG emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal de Contas e

Relatório e Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do DES referentes ao

exercício de 2012, tendo feito constar a seguinte opinião: " as referidas demonstrações

financeiras consoliddas apresnetam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos

materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do Banco Espirito Santo, S.A., em

31 de dezembro de 2012, o resultado consolidado das suas operações, o rendimento integral

consolidado, as alterações no capitais. próprios consolidados, e os fluxos consolidados de

caixa no exercício findo naquela data, em conform idade com as 1FRS, tal como adoptadas na

União. Europeia e a informação nelas constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e

.

375. A KPMG não incluiu — devendo ter incluído - uma reserva (por limitação de
âmbito) na opinião que emitiu na Certificação Legal. das Contas e Relatório de Auditoria

sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012,

decorrente de não ter sido possível'obter informação que permitisse concluir sobre (i) a

existência, titularidade e adequada valorização de ativos/imóveis respeitantes ao "componente
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BESA", no valor de 11.991.244 milhares de AOA, (ii) os efeitos, ao nível das demonstrações

financeiras consolidadas do BES, dos ajustamentos que poderiam ter-se revelado necessários

, caso a referida informação tivesse sido obtida e analisada:

376. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos,

os quais são factos próprios, em que interveio e que praticou.

377: A KPMG sabia que:

a) O BES relevou no balanço' ncluído nas suas dem onstrações financeiras

consolidadas referentes a 2012, o conjunto de im óveis que o BESA relevou na rubrica

" Imobi l izado Corpóreo (em curso)"  do seu balanço referente ao exercício de 2012, pelo valor

global de 7.190.235.000 AOA, e que incluía os imóveis (i) terreno " Altiplan — Cacuaco ",

(ii) terreno " Altiplan — Kwanza Sul ", (iii) imóvel/terreno " Altiplan — Talatona ", (iv)

terreno " Altiplan — Malange ", (v) terreno " Altiplan — Ulge ", (vi) terreno " Aliplan -

Kwanza Norte ", (vii) terreno " Altiplan — I-Iúila", (viii) terreno "Alitplan — Moxico ", e (ix)

terreno" Altiplan — Kuando Kubango";.

b) O BES releyou no balanço incluído nas suas dem onstrações financeiras

consolidadas referentes a 2012, o ativo que o BESA relevou na rubrica "Outros Valores —

Devedores Diversos"  do seu balanç6 referente ao exercício de 2012, pelo valor de 4.801.009

milhares de AOA, corn a descrição "ESCOM";

c) O conjunto de imóveis/ativos relevados no balanço do BESA pelo valor de

11.991.244 m ilhares de AOA, relativam ente aos quais a KPMG Angola inform ou, face à

insuficiente informação sobre a respetiva existência, titularidade e valorização, não poder

pronunciar-se sobre a razoabil idade do referido montante, era composto por:  (i) o conjunto de

imóveis relevados na rubrica Imobi l izado, Corpóreo (em curso)"  do balanço do BESA, pelo

valor global de 7.190.235.000,00 AOA; (ii) o saldo, com a descrição "ESCOM", relevado na

rubrica "Outros Valores — Devedores Diversos" do balanço do BESA, pelo. valor de 4.801.009

milhares de AOA;
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d) O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo e/ou KPMG

Angola, relativamente ao conjunto de imóveis relevados na rubrica Imobilizado Corpóreo

(ern curso)" do balanço do BESA, pelo valor global de 7.190.235 milhares de AOA, (a)

quaisquer escrituras, Contratos Promessa de Compra e Venda, Certidões de Registo Predial

ou outra documentação que permitisse validar e/ou comprovar a sua existência, a sua

titularidade. pelo BESA, o valor de aquisição dos imóveis e as suas características; (b)

•quaisquer avaliações dos mesmo; •

e) A KPMG Angola não efetuou, relativamente a esse conjunto de imóveis,

procedimentos de inspeção física, com vista a validar a respetiva existência, porquanto

•desconhecia a concreta localização -dos mesmos;

O O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo e/ou à KPMG

Angola, relativamente ao ativo corn a descrição "ESCOM", documentação e/ou informação

de suporte: i) à existência desse ativo (corn a descrição 'Escorn"); ii) à sua titularidade pelo

BESA; iii) à sua adequada valorização;

g) A KPMG Angola efetuou visitas físicas aos diversos pisos do edifico ESCOM,

não tendo conseguido identificar a que piso a descrição "Escom" constante dos registos

(internos) do BESA se referia; .

h) A equipa de trabalho de campo solicitou ao BESA uma justificação para o

reconhecimento do ativo com a descrição 'Escorn", não tendo a mesma sido apresentada pelo

BESA;

i) A KPMG Angola não efetuou procedimentos de auditoria nem obteve

informação e/ou documentação que permitissem ultrapassar, para efeitos da opinião da

KPMG sobre as contas consolidadas. de 2012 do BES, a falta de informação e/ou

documentação relativa à existência, titularidade e valorização do referido conjunto de

imóveis/ativos (no valor de 11.991..244 milhares de AOA), que iria dar origem a uma reserva

na opinião da KPMG Angola sobre as contas locais do BESA;
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j) A KPMG Angola iria incluir uma reserva no seu Relatório • do Auditor
Independente sobre as contas de 2012 do BESA, decorrente de não ter sido possível obter

informação de suporte à existência, titularidade e valorização do referido conjunto de

•imóveis/ativos;

k) Não obteve, por si e/ou através da KPMG Angola, prova de auditoria,

apropriada e suficiente, de suporte à existência, titularidade e valorização dos referidos

"imóveis", relevados no balanço do BESA pelo valor global de 11 .991.244 milhares de AOA;

I) O valor pelo qual os. referidos imóveis/ativos de encontravam relevados no

balanço do BESA e pelo qual foram relevados no balanço consolidado de 2012 do BES, era

superior à materialidade global definida pela KPMG no âmbito e para efeitos da auditoria

sobre as demonstrações financeiras consolidadas de 2012 do BES;

m) Emitiu em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sóbre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de

2012, afirmando que estas "apresentam de forma verdadeira e apropriada , em todos os

. aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do BES, o r esultado

consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as alterações no capitais

próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa dessa entidade, em conformidade

com as IFRS";

n) Não incluiu - devendo ter incluído - uma reserva (por limitação de âmbito) na

opinião por si emitida na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as

demonstrações Financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012, decorrente

de ilk ter sido possível obter e analisar informação que permitisse,concluir sobre a existência,

titularidade e (adequada) valorização de i) um conjunto de imóveis respeitantes ao BESA, no

valor global de 7.190.235 milhares de AOA, e que haviam sido relevados no balanço

consolidado do -BES; ii) um imóvel/ativo reconhecido no balanço do BESA pelo valor de

4.801.009 milhares de AOA, e que havia sido relevado no balanço consolidado•do BES; iii)

os efeitos, ao nível das demonstrações financeiras conSolidadas do BES, dos ajustamentos que
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poderiam ter-se revelado necessários caso a referida informação tkiesse sido obtida e

analisada.

378. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.

(v) Da documentação pela KPMG, nos seus pap is de trabalho, dos
procedimentos efetuados e prova de auditoria obtida sobre a existência, titularidade e

valorização dos "imóveis" do BESA, no valor de 11.991.244 milhares de AOA

• 379. A KPMG documentou nos seus papéis de trabalho referentes ao exercício de

2012 do BES, o trabalho efetuado e a prova obtida pela KPMG Angola sobre, os

imóveis/ativos identificados no ponto 389 e 393 *supra, e a verificação e/ou avaliação efetuada

pela KPMG desse trabalho, nos termos constantes do ponto 396 supra.

,380. Os termos em que a KPMG documentou, nos seus papéis de trabalho

referentes ao exercício de 2012 do Grupo. BES, o trabalho efetuado e a prova de auditoria

obtida pela KPMG Angola sobre a existência, titularidade e valorização do referido conjunto

de imóveis/ativos, no. valor de 11.991.244 milhares de AOA, não permitem a um

revisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio do componente BESA e do trabalho

desenvolvido pelo auditor, compreender os procedimentos de auditoria que foram

efetivamente efetuados sobre os mesmos, os respetivos resultados e a prova de auditoria

efetivamente obtida com base nesses procedimentos de forma a suportar, relativamente a esse

conjunto de imóveis, as asserções "existência", "di reitos e obrigações" e "valorização".

381. (i) A KPMG documentou nos seus papéis de trabalho, por referência aos

imóveis no valor de 11.991.244 milhares de AOA, que a KPMG Angola realizou um conjunto

de procedimentos de auditoria sobre urn conjunto não determinado de imóveis,
designadamente:

"Em termos de validação da titularidade dos imóveis (...) que, relativamente:
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(i) aos imóveis de uso próprio, no âmbito da "inspecção física" foi possível

constatar que, de facto, os referidos imóveis são utilizados pelo Banco para a sua actividade

(agências do banco de e imóveis ocupados por departamentos de back 'office do banco); •

(ii) aos restantes imóveis, apenas foi po ssível comprovar a respectiva titularidade

pelo Banco, através da validação de facturas de custos suportados pelo Banco associados aos

•mesmos."

382. Contudo, a KPMG não esclareceu que os procedimentos que, nos seus

papéis de trabalho, documentou terem sido efetuados pela KPMG Angola não se aplicavam

ao conjunto de "imóveis", no valor de 11.991.244 milhares de AIDA, relativamente aos quais

referiu não ter esse auditor obtido informação suficiente sobre a respetiva existência,

titularidade e valorização para poder pronunciar-se pela razoabilidade desse montante,

porquanto:

a) O referido conjunto de "imóveis", no valor de 11.991.244 milhares de AOA,

não compreendia imóveis de uso próprio, nem fora validada, através da respetiva inspeção

fisica, a sua "tituFaridade"; .

6) Relativamente a um dos ativos (o ativo com a dèscrição "ESCOM")

compreendido nesse conjunto de "imóveis" rat) foi, sequer, possível efetuar procedimentos

e/ou obter informação que permitissem associá-lo a um imóvel.

383. Adicionalmente, a KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho que

procedimentos foram efetuados de forma a testar e/ou validar, relativamente aos imóveis de

"uso não próprio" (que integravam o conjunto de imóveis no valor de 11.991.244 milhares de

A0A), a asserção "existência".

384. (ii) A KPMG- não documentou nos seus papéis de trabalho referentes à

auditoria sobre o exercício de 2012 do Grupo BES, informação sobre os seguintes factos

importantes, que eram do seu conhecimento à data em que emitiu a sua opinião sobre as'

contas consolidadas do BES:
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a) O conjunto de imóveis, no valor de 11.991.244 milhares de AOA,
rélativainente aos quais a KPMG documentou nos seus papéis de trabalho ter a KPMG

Angola informado não poder pronunciar-se, com referência a 2012, sobre a razoabilidade

desse montante, face à insuficiente informação sobre a respetiva existência, titularidade e

valorização, era exclusivamente composto por:

i) um conjunto de imóveis relevados na rubrica "Imobilizado Corpóreo (em

Curso)" do balanço do BESA, pelo valor de 7.190.235.000,00 ACM;

ii) um ativo, com a descrição "ESCOM", relevado na rubrica "Outros Valores-

Devedores Diversos" do balanço do BESA, pelo valor de 4.01.009.000,00 AOA;

b) O BESA não havia disponibilizado à KPMG Angola, relativamente ao conjunto

de imóveis relevados na rubrica "imobilizado em curso" do respetivo balánço, pelo valor de

7190.235.000M AOA, quaisquer: escrituras, contratos -promessa de compra e venda,

Certidões de Registo Predial ou outra documentação que permitisse validar e/ou comprovar: ,

a) a sua existência, b) a sua titularidade pelo BESA b) o valor de aquisição dos imóveis e c) as

suas características;

c) O BESA não havia disponibilizado à KPMG Angola, relativamente ao mesmo

conjunto de imóveis, quaisquer avaliações dos mesmos;

• d) A equipa de trabalho de campo da KPMG não conseguiu apurar a localização

• dos referidos imóveis, porquanto não dispunha de contratos e/ou registos de propriedade e
tratavam-se de terrenos; •

e) A KPMG Angola não havia efetuado, relativamente a esse conjunto de imóveis,

procedimentos de inspeção física, com vista a,validar a respetiva existência e/ou titularidade,

porquanto desconhecia a concreta localização dos mesmos;

" • ' BESA não havia disponibilizado à KPMG Angola, relativamente ao ativo

com a descrição "ESCOM", documentação e/ou informação de suporte: i) à existência desse
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ativo (corn a descrição "Escom"); ii) à sua titularidade pelo BESA; iii) à sua adequada

valorização;

g) A KPMG Angola havia efetuado visitas físicas aos diversos pisos do edifico

ESCOM, não tendo conseguido identificar a glue piso a descrição "Escom" constante dos

registos do BESA se referia;

h) A KPMG Angola havia solicitado ao BESA uma justificação para o

reconhecimento desse ativo, não tendo a mesma sido apresentada pelo BESA.

385. A documentação pela KPMG, nos seus papéis 'de trabalho, de informação

sobre os factos identificados supra, era necessária para assegurar a compreensão do trabalho

• concretamente efetuado sobre os referidos ativos, da prova obtida com vista a suportar a sua
existência, titularidade e valorização, e das bases de suporte do julgamento efetuado pela

KPMG (e/ou os fundamentos da sua conclusão) quanto à apropriação e suficiência da prova

de auditoria obtida.

386. A KPMG não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes ao

exercício de 2012 do Grupo BES, informação que permitisse a um revisodatiditor experiente,

sem conhecimento prévio do "componente BESA" e do trabalho desenvolvido pelo auditor,

Compreender: i) os procedimentos de auditoria efetuaClos, os respetivos resultados, e a prova

de auditoria concretamente obtida com vista a suportar a existência, titularidade e valorização

do referido conjunto de ativos/imóveis do BESA, no valor dé 11.991.244 milhares de AOA, e

. ii) as bases de suporte do julgamento por si efetuado (e/ou os fundamentos da sua conclusão),
quanto à adequação e suficiência da prova de auditoria obtida (no âmbito e 'para efeitos da

auditoria sobre as demonstrações 'financeiras consolidadas do BES).

387. A KPMG não documentou, nos seus papéis de trabalho (referentes à

auditoria sobre o exercício de 2012 do Grupo BES), relativamente ao trabalho efetuado sobre

o referido conjunto de imóveis/ativos, no valor global de 11.991.244 milhares de AOA,

informação sobre factos importantes que eram do seu conhecimento à data ern que emitiu a

sua opinião sobre as4lemonstrações financeiras consolidadas do BES.
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388. A KPMG emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e

Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do.BES referentes ao

exercício de 2012, no qual fez constar a opinião de que as mesmas "apresentam de forma

verdadeira e apropriada, ern todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira

consolidada do BES, o resultado consolidado das • suas operações, o rendimento integral

consolidado, as alterações no capitais próprios consolidados, e os fluxos consolidados de

caixa dessa entidade, em conformidade com as IFRS, tal como adoptadas na União Europeia e

a informação nelas constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e licita" .

• 389. A KPMG,•relativamente à auditoria efetuada sobre o referido conjunto de

ativos/imóveis do componente BESA, no valor de 11.991.244 milhares de A0A, é à avaliação

e/ou verificação efetuada pela Arguida desse trabalho, não elaborou nem conservou

documentação suficiente para o CNSA examinar convenientemente o seu trabalho, enquanto

ROC/Auditor responsável pela Revisão Legal das Contas/Auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do Grupo BES referentes ao exercício de 2012.
>

390. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos,

os quais são factos próprios, em que interveio e que praticou.

391. A KPMG sabia que:

a) Documentou nos seus papéis de trabalho, referentes à auditoria •sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES, o trabalho efetuado e a prova de auditoria obtida pela

KPMG Angola sobre os referidos, imóveis/ativos, no valor global de 11.991.244 milhares de

AOA, e a verificação e/ou avaliação efetuada pela KPMG desse trabalho, nos termos descritos

no ponto 396 supra;

b) Não esclareceu que os procedimentos que, nos seus papéis de trabalho,

documentou terem sido efetuados pela KPMG Angola não se aplicavam ao conjunto de

"imóveis", no valor de 11.991.244 milhares de AOA, relativamente aos quais referiu não ter

esse auditor obtido informação suficiente sobre a respetiva existência, titularidade e

valorização para poder pronunciar-se pela razoabilidade desse montante, porquanto: i) o
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referido conjunto de " imóveis" , no valor de 11.991.244 milhares de AOA, não compreendia

im óveis de uso próprio;  nem  fora validada, através da respetiva inspeção física, a sua

" titularidade" ; ii) relativamente a urn dos ativos (o ativo com a descrição "ESCOM")

compreendido nesse conjunto de " imóveis"  não foi , sequer, possível efetuar procedimentos

e/ou obter informação que permitissem associá-lo a um imóvel;

c) Não docum entou nos seus papéis de trabalho que procedim entos foram

efetuados de forma a testar e/ou validar, relativamente aos imóveis de "uso não próprio"  (que

integravam o conjunto de imóveis no valor de 11.991.244 m ilhares de AOA), a asserção

"existência";

d) Não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes ao exercício de 2012

do Grupo BES, informação que permitisse a um revisor/auditor experiente, sem conhecimento

prévio do "componente BESA"  e do trabalho desenvolvido pelo auditor, compreender:  i ) os

procedimentos de auditoria efetuados, os respetivos resultados, e a prova de auditoria

concretamente obtida com vista a suportar a existência, ti tularidade e valorização do referido

conjunto de ativos/imóveis do BESA, no valor de 11.991.244 mi lhares de AOA, e i i ) as bases

de suporte do julgamento por si efetuado e/ou os fundamentos da sua conclusão quanto à

adequação e suficiência da prova de auditoria obtida (no âmbito e para efeitos da•auditoria

• sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES);

e) Não documentou.nos seus papéis de trabalho (referentes à auditoria sobre .o

exercíêio de 2012 do Grupo -BES), relativamente ao trabalho efetuado sobre o referido

conjunto 'de imóveis/ativos, no valor "global de 11.991.244 Milhares de AOA, informação

sobre factos importantes que eram do seu conhecimento à data em que emitiu a sua opinião

sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES;

1) Emitiu, em 4 de março de 2013, a Certi f icação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de

2012.

392. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.
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SUBSECÇÃO III — DA AUDITORIA EFETUADA PELA KPMG SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES 'FINANCEIRAS INDIVIDUAIS DO BANCO ESPÍRITO SANTO,

S.A. RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2012

393. 0 BES aprovou e divulgou, nas suas demonstrações financeiras individuais

referentes ao exercício de 2012, o seguinte Balanço (individual):

ACTIVO • Uit. 1000 É-
Caixa e disponibilidades em bancos centrais 626.558

Disponibilidades em outras instituições de 275.887
Ativos financeiros detidos para negociação 1.851.506

Outros ativos financeiros 'ao justo valor através
de  resultados

1.286.075

Ativos financeiros disponíveis para venda 9.007.032
Aplicações em instituições de crédito 9.565.134

. Crédito a chentes, 37.263.514

. Investimentos detidos até à maturidade 692.093'
Derivados de gestão de risco, 468.1841

.  1.308.08 i

-
Ativos não correntes detidos para venda

Propriedades de investimento
Outros ativos tangíveis 342.553

Ativos intangíveis 113.460
Investimentos em associadas e filiais excluídas
da consolidação

2.056.228

,
Ativos por impostos correntes

1 292
Ativos por impostos diferidos 833.310

Outros ativos 3_056.852

TOTAL DO ACTIVO '68.747:766

PASSIVOE CAPITAL PRÓPRIO
, .. .

•

PAS S IVO

Recursos de bancos centrais 10.238.986
Passivos financeiros detidos para negociação 1.630.363

Outros passivos financeiros ao justo valor
através de resultados

-

Recursos de outras instituições de,crédito 7.T38.799
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Recursos de clientes e outros empréstimos 30.27T.265
9.933.80Responsabilidades representadas por títulos

Passivos financeiros associados a ativos 953.6T3
Derivados de cobertura 79.667

Passivos não correntes detidos para venda -
Provisões 554.526

Passivos por impostos correntes 60.T34
. Passivos por impostos diferidos T38.8TO

Instrumentos representativos de capital ..
Outros passivos subordinados 796.643

Outros passivos .682.063
TOTAL DO PASSIVO 62.478.768

CAPITAL PRÓPRIO:

Capital 5.040.T24
Prémios de emissão T.06T.62T
Outros instrumentos de capital 225.7T4
Ações próprias '(801)
Reservas de reavaliação 834.740
Outras reservas e resultados transitados 655.TT9
Resultado do exercício T2T.96T
Dividendos antecipados • • _
TOTAL DE CAPITAL 6.268.998
TOTAL DE PASSIVO + CAPITAL 68.747.766

394. 0 BES aprovou e divulgou, nas suas demonstrações financeiras individuais

referentes ao exercício de 2012a seguinte Demosntração de Resultados:
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tin. 1000 F.•

Jur<is e rendimentos similares 1914.402

I tiros e encargos similares . 2.256.248

MARGEM FINANCEIRA 658.154

Rendimentos de instrumentos de capital • 122.896
Rendirneutus de serviços e comissões 667.414

Encargos com serviços c cotuissões 226.355

Resultados de ativos e passivos avaliados ao iusto valor através de

Fresul tad os

(140.196)

Resultados de ativos financeiros detidos para venda 570.781.

.Resultados de reavaliação cambial (39.191)

5esultados de alienaçao de (intros ativos (30.426)

Outros resultados de exploração
'

112.375

PRODUTO BANCÁRIO 1.705.452

Custos corn pessual 359.789

)Castos gerais administrativos 318.495

Amortizações do exercício 84.668

Provisões líquidas de reposições e anulaçr>es (11.634)

Correções de valor associadas ao crédito a clientes e valores a receber

de outros devedores (liquidas de reposições e anulações)

-

671.313

Impandade. de outros ativos ananceiros líquida de reversões e

recuperaçóes

119.626

.

t3nparidade de outros ativos lícioida de ruwerst->es e recuperações

•

55.608
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RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 107.587

- I mpr*tos

Correntes 62.549

Di feridos (76.923)

RESULTADO AMOS IMPOSTOS 121.961

,

Do qual: Resultado após impostos de operações descontinuadas
-3.208

395. A KPMG emitiu, no dia 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas

e Relatório de Auditoria sobre a informação financeira contida nas demonstrações financeiras

individuais do BES referentes ao exercício de 2012. . . .
•

396. A KPMG fez constar, na Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as referidas demonstrações financeiras, a opinião de que " as referidas

demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os

aspectos materialmente relevantes; a .posição financeira do Banco Espirito Santo, S.A., em 31

, de. dezembro de 2012, o resultado das suas operações, o rendimento integral, .os fluxos de

. caixa e as alterações no capitas. próprios no exercício findo naquela data, em conformidade

com as NCA 's, tal como defini das pelo Banco de Portugal e a informação nelas constante é

completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita":

397. A KPMG não incluiu reservas ou ênfases na Certificaçãò Legal das Contas e

Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais do BES referentes ao

exercício de 2012.

398. A KPMG definiu, no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as

demonstrações financeiras individuais do BES referentes a 2012: (i) um nível de

materialidade global de €12.000.000,00, e (ii) um nível de materialidade de execução de

€9.000.000,00..
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DIVISÃO I — DA PROVA DE AUDITORIA DE SUPORTE À ADEQUADA

VALORIZAÇÃO (IMPARIDADE) DO SALDO A RECEBER DO BESA

399. 0 BES relevou os créditos por si detidos, em 31/12/201 2, sobre o BESA, na

rubrica "Aplicações em Outras Instituições de Créditos" do balanço das suas demonstrações

financeiras individuais referentes ao exercício de 2012, pelo valor de 2.840.789 milhares de

euros.

400. 0 BES divulgou os créditos por si detidos, em 31/12/2012, sobre o BESA, •

na Nota 41 (transações com partes relacionadas) do anexo às suas demonstrações financeiras

individuais relativas ao exercício de 2012, pelo valor de 2.840.789 milhares de euros.

401. Os créditos detidos pelo BES, a 31/12/2012, sobre o BESA, e reconhecidos

no balanço individual do BES, compreendiam linhas de mercado monetário (depósitos) no

valor de 2.784.480 milhares de euros, e outros empréstimos e aplicações subordinadas no

•valor global de 56:309 milhares de euros.

402. 0 BES não reconheceu, corn referência a 31/12/2012, qualquer imparidade

sobre os créditos por si detidos sobre o BESA.

• 403. A KPMG documeiltou, nos papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2012 do BES, ter planeado e executado, relativamente aos saldos (do BES) -

respeitantes a aplicações em entidades subsidiárias, corno era o caso do BESA, os seguintes

procedimentos: •

"1) Proceder à reconciliação do saldo corn as subsidiárias, sucursais e associadas

Foi efectuada a reconciliação dos diversos saldos com as respectivas subsidiárias, sucursais e

associadas, não tendo sido detectadas exceções (ver attachement HE - 503 d.1 deste

workbook).
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2) Relativamente às subsidiárias, sucursais e associadas cuja auditoria não é

efectuada directamente pela KPMG Portugal, solicitar à equipa da KPMG Local que

providencie informa çâo detalhada sobre:

. A natureza das relações e transacções entre essa entidade do Grupó e partes

relacionadas

. O nível de envolvimento cl-o management local e TCWG relativamente às

transacções de maior relevância/montante. Procedeu - se a uma leiturã e análise do .reporte

efectuado pelos diversos escritórios da KPMG, não tendo sido detectádas situações que

indiciem a existência de transacções não usuais com partes relacionadas ou em que não tenha

existido um nível de envolvimento adequado do management local e T CWG locais na análise

e aprovação das mesmas — ver actividades 5.1 dos workbooks BES Consolidado e BES
Individual (secção V1.2.1 dos highlights memoranduns recebidos dos vários component

auditors).

3) Relativamente às aplicações efectuadas ern subsidiárias, sucursais e associadas,

verificar que existe urn processo interno de aprovação das mesmas pelos níveis de gestão

adequados No que respeita ao processo interno de aprovação de aplicações em OIC's que

sejam subsidiárias, sucursais e associadas do Banco, as mesmas são objecto de aprovação

formal em sede de Comissão Executiva do Banco.— a qual é observável pela leitura 'das actas
das respectivas reuniões, as quais se encontram documentadas na actividade 2.5.1 do

workbook BES Consolidado. A título de exemplo anex amos a este memo cópia das actas

1366, 1380 e 1430 'das reuniões da CoMiSsão Executiva do Banco ocorridas nos dias 4 de

Abril e 24 de Maio de 2012 e 5 de Fevereiro de 2013, respectivamente. Ainda em sede de

Comissão Executiva do Banco, é analisada semanalme nte a evolução da posição de liquidez

das várias subsidiárias e sucursais do Banco. A título de exemplo, anexamos a este documento

. o ponto de situação de liquidez analisado no dia 28 de Novembro de 2012.

4) Verificar que, no âmbito do processo de preparaçà o das contas consolidadas do

Banco, os montantes referentes a aplicações foram correctamente anulados No âmbito da
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nossa auditoria ao processo de preparação das contas consolidadas do Banco, verificámos a

anulação de diversos saldos intercompanhias (incluindo relacionados com aplicações em

OIC's) não tendò sido detectadas excepções (ver attachement 4.6.4.0090 da secção 4.6.4

Consolidação do workbook BES Consolidado) Deve ainda ser referido, que no âmbito das

reuniões do Conselho de Administração do Ban co (às quais a KPMG assiste a convite do

CA), são apresentadas análises detalhadas sobre a liquidez intra grupo — a título de exemplo

anexamos a este .documento a apresentação efectuada na reunião do Conselho de

Administração ocorrida no dia 1 de Fevereiro, onde é apresentada na página 20. do documento

informação detalhada sobre a posição de liquidez intragrupo em 31 de Dezembro de 2012 e

respectiva evolução até 28 de Janeiro de 2013.

404. A KPMG documentou, nos mesmos papéis de trabalho, relativamente ao

trabalho por si efetuado sobre os saldos referentes a aplicações (do BES) em subsidiárias, a

seguinte .conclusão: 'Tendo por base o trabalho efectuado, conforme descrito acima no

presente Memo, concluímos favoravelmente sobre os saldos referentes a aplicações em O IC's

que são subsidiárias, sucursais e associadas do BES em 31 de dezembro de 2012".

405. A KPMG não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria

sobre o exercício de 2012 do BES: .

a) Ter o BES efetuado uma análise sobre a imparidade da sua exposição creditícia

ao BESA, e ter a KPMG revisto essa análise;

. b) Ter a KPMG avaliado a existência de. (prova objetiva de) imparidade dos

créditos detidos pelo BES sobre o BESA e/ou estimado a respetiva imparidade. (ou seja, ter

apurado a diferença entre a quantia escriturada desse ativo e o valor presente dos fluxos de

caixa futuros estimados);

c) Ter a KPMG avaliado e testado, com base num plano negócios do BESA e/ou

num plano de reembolso dos créditos detidos pelo BES sobre essa sua subsidiária, a

capacidade do BESA de, no futuro, gerar fluxos de caixa disponíveis para liquidar a totalidade

do valor do crédito que, a 31/12/2012, lhe havia sido concedido pelo BES.
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406. A KPMG não obteve, de forma a suportar a opinião por si emitida na

Certificação das Contas e Relatório de Auditora sobre as demonstrações financeiras

individuais do BES relativas ao exercício de 2012, prova de auditoria; apropriada e suficiente,

sobre a adequada valorização (imparidade) dós créditos detidos pelo BES sobre o BESA,

407. 0 BES não efetuou, com referência a 31/12/2012, uma análise formal sobre

a imparidade dos créditos detidos sobre o BESA, não tendo avaliado a existência de prova

objetiva de imparidade, nem estimado o valor da imparidade associada a essa exposição.

408. A KPMG não efetuou, com referência a 31/12/2012, i) uma revisão de uma

análise formal efetuada pelo BES, sobre a imparidade dos créditos pelo mesmo detidos sobre

o BESA, ii) não avaliou a existência de indícios de prova objetiva de imparidade, iii) nem

• realizou procedimentos de auditoria para estimar a imparidade associada a essa exposição (ou

seja, para apurar a diferença entre-a quantia escriturada desse ativo e o valor presente dos

fluxos de caixa futuros estimados).

409. A realização, pela KPMG, com base na revisão de uma análise efetuada pelo

BES ou. na falta dessa análise, com base numa análise sua, da avaliação da imparidade dos

créditos detidos pelo BES sobre o BESA (em concreto, a avaliação e/ou teste, com base num

plano negócios do BESA e/ou num plano de reembolso dos créditos detidos pelo BES sobre

essa sua subsidiária, da capacidade do BESA de, no flituro, gerar fluxos de caixa disponíveis

para liquidar a total idade do valor do crédito que, a 31/12/2012, lhe havia sido concedido pelo

BES) era necessária porquanto;

410. (i) A KPMG tinha conhecimento de que o valor da exposição (creditícia) do

BES ao BESA (2.840.789 milhares de euros) era (significativamente) superior à materialidade

global definida pela KPMG no âmbito e para efeitos da auditoria às contas individuais do

BES, que era de E 12.000.000,00;

411. A KPMG tinha conhecimento de que, em 31 de dezembro de. 2012, os

créditos detidos pe.lo BES sobre o BESA representavam cerca de 45% (45,31%) do capital

próprio (individual) do BES, que ascendia, à data, a 6.268.998 milhares de euros.
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412. A KPMG tinha conhecimento de que o BES não efetuava uma análise do

risco da sua exposição (creditícia) ao BESA.

413. (ii) A KPMG tinha conhecimento da existência de indícios de prova objetiva

de imparidade dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA. Designadamente:

414. (ii.1) A KPMG tinha conhecimento de que os créditos detidos pelt) BES

sobre o BESA (maioritariamente constituídos por linhas de mercado monetário) eram de curto

prazo e foram, designadamente entre 2009 e 2012, sucessivamente renovados, com aumento

progressivo do respetivo valor; . .

415. 0 valor da exposição do BES ao BESA aumentou:

i. de 1.664.546 milhares de euros em.31 de dezembro de 2009, para 2.038.136

milhares de euros em 31/12/2010;

ii. de 2.038.136 milhares de euros em 3.1/12/2010 para 2.189.164 milhares de

euros em 31/12/2011;

iii. de 2.189.164 milhares de euros em 31/12/2011, para 2.840.789 milhares de

euros, em 31 de dezembro de 2012.

416. A KPMG dnha conhecimento que o BESA apresenta‘ia, a 31 de deZembro"
de 2012, falta de liquidez, tendo inclusivamente registado fluxos de caixa operacionais

negativos no montante de (-) 301.090 milhares de USD ao nível individual, e (-) 303.540

milhares de USD a nível consolidado.

41.7. A KPMG tinha conhecimento que, na reunião do Conselho da Comissão

Executiva do BES ocorrida no dia 22 de fevereiro de 2013, foi apresentada uma análise

• detalhada sobre a liquidez intragrupo em 20 de fevereiro de 2013 e respetiva comparação com
janeiro de 2013; segundo a qual, a situação de tesouraria do BESA, em 31 dezembro de 2012,

era negativa em 3,856 milhões de euros (dos quais (-) 2,842 milhões de euros respeitavam à

posição de tesouraria intragrupo).
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418. A KPMG tinha conhecimento do balanço do BESA considerado pelo BES

para efei tos de preparação das contas consol idadas referentes a 2012, o qual  at).resentava

(antes de ajustamentos de consolidação):

a) um valor total de ativo de 7.940.749 milhares de euros;

b) um valor total de passivo 7.116.693 milhares de euros;

c) um valor total de capital próprio de 824.656 milhares de 'euros.

419. A KPMG tinha conhecimento de que, a'31/12/2012, a dívida do BESA ao

BES representava cerca de 40% (39,91 %) do valordo passivo total  do BESA, e dentro deste,

cerca de 66% (65,65%) do valor total do' passivo correspondente a Recursos de "Outras

Insti tuições de Crédito"  e de "Barcos Centrais" , que éra de 4.326.765 mil hares de euros.

420. A KPMG tinha conhecimento de que o crédito a clientes (bruto) do BESA

cresceu de 3.772.941 milhares de USD, em 31/10/2010, para 5.122.737 milhares de USD, em

31/12/2011, e para 7.101.162 milhares de USD, em 31/12/2012.

421. A KPMG tinha conhecimento de que, entre 31/12/2010 e 31/12/2012,

verificaram-se aumentos do crédito concedido pelo BESA a clientes, superiores a mil e

quinhentos milhões de USD por ano.

-422. A KPMG tinha conhecimento de que o aumento dos depósitos no BESA não

acompanhou o aumento de crédi tos concedidos a cl ientes por esse banco, tendo o rácio de

transformação do- BESA registado, entre 31/12/2010 e 31/12/2012, um agravamento

significativo:

a) Em 31/12/2010, o BESA registou um rácio de .transformação de 131,3%, a

nível individual e 131,4%, a nível consolidado. -

b) Em 31/12/2011, o BESA registou um rácio de transformação de 176,8%, a

nível indiN;idual, e de .176,9 a nível consolidado. '
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c) Em 31/12/2012, o BESA registou um rácio de transformação de 185% a nível

individual, e de 191% a nível'consolidado. •

423. (ii.2) A KPMG tinha conhecimento de que, a 31/12/2012, integravam o ativo

do BESA obrigações do tesouro do Estado Angolano, que haviam sido relevadas na rubrica

"Activos financeiros disponíveis para venda" pelo valor de 1.199.333 milhares de -USD.

.424. A KPMG tinha conhecimento de que o montante investido pelo BESA em

instrumentos de dívida angolana diminuiu de 1.984.624.000,00 USD em -31 de dezembro-de

2011, para 1.199.233 milhares de USD, em 31 de- dezembro de 2012, em decorrência de ter

sido atingida a maturidade de parte desses ativos.

*425. A KPMG tinha conhecimento de que, apesar de, em 2012, o montante

investido pelo BESA em instrumentos -de dívida angolana ter diminuído de forma

significativa, esse banco continuou sem reembolsar os créditos que lhe haviam sido

concedidos pelo BES (com a finalidade de aquisição desses ativos): ao invés, o valor da

exposição do BES ao BESA aumentou de 2.189.165 milhares de euros em 31 de dezembro de

2011, para 2.840.798 milhares de euros em 31 de dezembro de 2012.

426. (ii.3) A KPMG tinha conhecimento das preocupações reveladas pelo

Conselho de Administração e pela Comissão Executiva do BES sobre a evolução da situação

financeira do BESA, ao longo do exercício de 2012, quanto ao crescimento do rácio de

transformação.

Pois,

427.- Nas reuniões da Comissão Executiva do BES era analisada semanalMente a

evolução da posição de liquidez das várias subsidiárias e sucursais do BES, de entre as quais •

se contava o BESA.

428. Nas reuniões do Conselho de Administração do BES eram apresentadas

análises detalhadas. sobre a liquidez intragrupo.

317



Processo: 290/20.2YUSTR11
Referencia: 17739995

Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Recurso Penal •

429, A situação financeira do BESA foi analisada nas reuniões do Conselho de

Administração e da Comissão ExeCutiva do BES realizadas entre janeiro 2012 e março de

2013, tendo os administradores do BES.manifestado preocupação com a evolução do rácio de

transformação do BESA.

430. A KPMG, representada por Silvia Gomes, esteve presente em todas as

reuniões do Conselho de Administração do BES realizadas entre janeiro 2012 e 4 de março de

2013. ,

431. A KPMG teve acesso e analisou todas as atas das reuniões da Comissão

Executiva do BES realizadas entre janeiro de 2012 e 4 de março de 2013.

432. (ii.4) A KPMG tinha conhecimento de que, com referência a 31/12/2012, o

BESA estava ern incumprimento dos critérios de elegibilidade exigidos pelo BNA, não •
apresentando os montantes exigidos de reservas mínimas de caixa.

433. A KPMG tinha conhecimento de que o BNA informou a KPMG Angola, em

fevereiro de 2012, que:

a) tinha a expectativa de que era necessário um reforço significativo das provisões

para crédito do BESA;

b) pretendia deixar de financiar o BESA;

c) duvidava da concretização efetiva do plano de liquidez apresentado. pelo BESA

(sobretudo no que respeitava à venda dos imóveis pelos valores apresentados);

d) pretendia ter uma equipa permanente nas instalações do BESA já a partir desse

ano;

e) pretendia proibir o BESA de distribuir dividendos .(con efeitos sobre os

resultados de 2011); f) havia comunicado formalmente ao BESA a necessidade dum aumento

de capital em 2012, entre 1,5 e 10 mil milhões de USD. •
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434. A KPMG tinha conhecimento de que, em novembro de 2012, a KPMG

Angola continuava a aguardar que o BESA lhe disponibilizasse uma cópia da carta enviada

(ao BESA) pelo BNA, a respeito da necessidade de realização, em 2012, de um aumento de •
capital, de montante não inferior a 1,5 mil milhões de USD.

- 435. (iii) A KPMG tinha conhecimento da indisponibilidade de informação

necessária para aferir e/ou avaliar a (real) posição financeira do BESA, e de outros factos

geradores de dúvidas sobre a capacidade desse banco de, no futuro, gerar fluxos de caixa

suficientes para fazer face ao serviço de dívida do BES.

Pois, 436. (iii.1) A KPMG tinha conhecimento de que, a 31/12/2012,, o valor das

provisões para créditos vencidos e de liquidação duvidosa constituídas pelo BESA (157.606

milhares de USD) correspondia (penas) a cerca de 2% (2,22%) do valor total do crédito a

clientes concedido pelo BESA.

437. A KPMG tinha conhecimento de que. a 31/12/2012, o valor do "crédito

clientes" (líquido de provisões) do BESA (5.262.662 milhares de euros) representava cerca de

66% do valor total do ativo reconhecido no balanço desse banco.

438. A KPMG tinha conhecimento que a KPMG Angola havia emitido uma

'opinião com reservas nos seus Relatórios de Auditor Independente sobre as contas individuais

e consolidadas do BESA referentes ao exercício de 2011, relacionadas com a impossibilidade

de concluir sobre a adequação do montante de provisões constituídas pelo BESA para créditos

vencidos e de liquidação duvidosa, face aos requisitos estabelecidas no Aviso 3/2012 do

BNA.

439. A KPMG tinha conhecimento de que os factos que justificaram as referidas

reservas continuavam a verificar-se no exercício de 2012:

440. A KPMG tinha conhecimento que a impossibilidade de concluir sobre a

adequação do montante de provisões constituídas pelo BESA para créditos de liquidação

duvidosa (face aos requisitos estabelecidas no Aviso 3/2012 do UNA) levava a que não fosse
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possível quantificar e avaliar os efeitos, ao nível dos fundos próprios do BESA, de eventuais

ajustamentos que pudessem revelar-se necessários.

44 (iii.2) A KPMG tinha conhecimento de que as reservas incluídas nos

Relatórios do Auditor Independente da KPMG Angola sobre as demonstrações financeiras

individuais e ,consolidadas de 201 I do BESA, relacionadas com a carteira de crédito do BESA

(principal ativo do banco), e que iriam ser reiteradas nos relatórios sobre o exercício de 2012

do BESA, refletiam dúvidas sobre se as demonstrações financeiras do BESA representavam a

respetiva situação financeira de forma verdadeira e apropriada.

442. (iii.3) A KPMG tinha conhecimento de que existia (quer por sua parte, quer

por parte da KPMG Angola) um relevante grau de desconhecimento sobre a qualidade do

principal ativo do BESA (o "crédito a clientes-) e, consequentemente, sobre a verdadeira

situação financeira desse banco.

443. Conforme referido nos pontos 200 a 298 supra, a KPMG tinha conhecimento

de que, no âmbito da auditoria efetuada sobre o BESA, para efeitos da auditoria sobre as

contas consolidadas de 2012 do BES, não foi possível obter a informação que era necess.ária

para avaliar e poder concluir sobre adequação da imparidade registada pelo BESA sobre a

respetiva carteira de crédito (incluindo juro corrido).

444. A KPMG Angola e a KPMG não tiveram acesso:

a) aos processos/dossiers de crédito do BESA completos (incluindo, contratos

celebrados corn os clientes, propostas de crédito e respetivas aprovações, informação sobre a.

situação financeira e/ou de viabilidade económica dos mutuários e, qúando aplicável,

informação sobre o tipo de colaterais existentes, respetiva contratualização e documentação

de suporte à sua valorização); .  •

b) a informação que permitisse identificar, de forma efetiva, os créditos

restruturados;
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e) a informação sobre renegociações/restruturações de créditos com uma

dimensão material e respetivos termos/condições;

d) a informação sobre o histórico das operações de crédito analisadas ou acesso a

uma aplicação que permitisse reconstituir as mesmas;

e) a informação sobre a carteira com desagregação, relativamente a cada crédito

individual, entre crédito vencido, juro vencido e crédito vinCendo,

f) a informação sobre os juros associados aos créditos analisados, incluindo o

respetivo vencimento e eventual atraso registado;

g) a informação sobre o grupo económico a que a cada cliente pertencia;

h) a informação sobre as responsabilidades dos mutuários dos créditos analisados

junto de outras instituições de crédito.

445. A KPMG tinha conhecimento de que:

a) o valor global dos colaterais associados à carteira de crédito do BESA, de

acordo com a informação que lhe foi Aisponibilizada pela KPMG Angola, era de 3.071.521

milhares de USD, e que esse valor correspondia (apenas) a cerca de 43% (43,25%) do valor

total de crédito concedido Pelo .BESA (incluindo o valor do juro corrido associado à carteira

de crédito do BESA); •

b) não tinha sido disponibilizada pelo BESA, quanto à maioria dos créditos

analisados, informação concreta sobre o tipo de colaterais aos mesmos associados, quando

aplicável, respetiva contratualização, nem documentação de suporte à valorização que lhes

havia sido atribuída pelo banco; • •

c) de acordo com a informação prestada pela gestão do BESA, a maior parte dos

colaterais associados à carteira de crédito do BESA seriam constituídos por promessas de

hipoteca;
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d) parte significativa de créditos, com uma dimensão material, que compunham a

carteira de crédito do BESA, não beneficiavam, de qualquer cobertura por colaterais

identificados, entre os qiiais um conjunto de créditos, no valor de 1.051.995 milhares de USD,

relativamente aos quais, para alérn de não ter sido possível obter informação sobre (eventuais)

garantias existentes, não foi também disponibilizada pelo BESA informação sobre os

acionistas das respetivas sociedades beneficiárias, sobre a situação financeira e/ou viabilidade

económica dessas sociedades, e sobre a concreta finalidade dos financiamentos às mesmas

•concedidos (incluindo as propostas de crédito e respetivas aprovações).

446. A KPMG tinha conhecimento de que a KPMG Angola e a KPMG não

tiveram acesso a informação de suporte, suficiente a aprop.riada, para testar os proveitos de

crédito (juros) reconhecidos pelo BESA nos respetivos resultados consolidados do exercício.

447. A KPMG tinha conhecimento que, apesar de conhecer as limitações de

acesso à informação e documentação referidas nos pontos 477 a 479 supra, se bastou com a

conclusão da KPMG Angola de que, com base nas declarações prestadas pela Comissão

Executiva e da Área de Risco do BESA, e com referência ao exercício de 2012, o valor da

imparidade registada pelo BESA para efeitos de reporte .ao BES (de acordo com as IFRS ) era

adequado, porquanto não existia risco associado à recuperabiliclade do valor do crédito a

clientes do BESA (incluindo juros).

Pois,

448. A KPMG tinha conhecimento de que a.Comissão Executiva e a Área de

Risco do BESA declararam à KPMG Angola que não existiam situações a declarar que

pudessem colocar em causa *a recuperabilidade dos valores do crédito, atendendo, por um

lado,-ao facto de as situações de falta de completude ao nível dos do ssiers de crédito estarem,

essencialmente , relacionadas com entidades de interesse relevante para a economia local, e,

por outro lado, à segurança proporcionada pelos colaterais associados à carteira de crédito do

banco (assumindo a capacidade do BESA tomar posse do ativo subjacente).

322



Processo: 290/20.2YUSTR.L1
Referência: 17739995

Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Recurso Penal

449..A KPMG tinha conhecimento de informações que impunham a aplicação de

um nível acrescido de ceticismo profissional na avaliação da credibilidade e suficiência das

informações prestadas pela Comissão Executiva do BESA à KPMG Angola, porquanto sabia

que, pelo menos desde 2011, existiam notícias divulgadas pela Comunicação Social que

associavam o Presidente da Comissão Executiva do BESA -a processos relacionados com

fraude e branqueamento de capitais.

450. (iv) A KPMG tinha conhecimento de que a existência de imparidade nos

créditos do BES sobre o BESA e o respetivo registo (da imparidade), a verificar-se, teria

impacto nas demonstrações financeiras (individuais) do BES (maxime, no respetivo balanço e

resultados individuais), e nos respetivos rácios de capital.

451. A KPMG tinha conhecimento, atentos os factos descritos nos pontos 445 a

485 supra, de que existia o risco de inadequada valorização dos créditos detidos pelo BES

sobre o BESA, e que esse risco constituía urn risco de distorção material das demonstrações

financeiras individuais do BES referentes ao exercício de 2012.

452. A KPMG, atentos os elementos que eram do seu conhecimento, não

realizou, no âmbito da auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais de 2012 do

BES, procedimentos de auditoria e não obteve (e, consequentemente, não analisou)

informação que lhe permitissem concluir sobre a recuperabilidade da totalidade do valor do.

crédito detido pelo BES sobre o BESA em 31/12/2012.

453. A KPMG não obteve, relativamente aos créditos detidos pelo BES sobre o.

BESA a 31/12/2012 e relevados no balanço individual' do BES, prova de auditoria, apropriada

e suficiente, documentada nos seus papéis de trabalho, de suporte à asserção "valorização".

454. Ao não ter obtido prova de auditoria, apropriada e suficiente, sobre a

. (adequada) valorização dos. créditos detidos pelo BES sobre o BESA a 31/12/2012 e relevados

no balanço individual do BES, a KPMG não obteve, face à materialidade do valor do referido

ativo (2.840.798 milhares de euros) e ao risco de distorção material associado à sua

inadequada valorização, prova de auditoria, apropriada e suficiente, documentada nos seus
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papéis de trabalho, para suportar a sua opinião de que as demonstrações financeiras

individuais do BES apresentavam, de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos

materialmente relevantes, a posição financeira do BES, ern 31 de dezembro de 2012, o

resultado das suas operações, o rendimento integral, os fluxos de caixa e as alterações nos

capitais próprios no exercício findo naquela "data, em conformidade com as NCA 's, tal como

definidas pelo Banco de Portugal.

455. A KPMG emitiu, no dia 4 de março de 2013, a Certificação Legal das

Contas e Relatório de Auditoria sobre a informação financeira contida nas demonstrações

financeiras individuais do BES referentes ao exercício de 2012, afirmando que "as referidas

demontrações financeiras apresnetam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos

materialmente relevantes, a posição financeira do Banco Espirito .Santo, S.A., em 31 de

dezembro de 2012, o resultado das suas operações, o rendimento integral, os fluxos de caixa e

as alteraçõe no capitais própriosno exercício findo naquela data, em conformidade com as

NCA's, tal como definidas pelo Banco de Portugal e a informação nelas constante é completa,

verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita".

456. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos,

os quais são factos próprios, em que interveio e que praticou.

457. A KPMG sabia que:

a) O BES relevou os créditos detidos sobre o BESA na rubrica "Aplicações em

instituições de crédito" do seu balanço individual, e apresentados na Nota 41 (transações com

partes relacionadas) às suas. demonstrações financeiras individuais relativas ao exercício de

2012, pelo valor de 2.840.798 milhares de euros; •

b) Os créditos detidos pelo BES, a 31/12/2012, sobre o BESA, e reconhecidos no

respetivo balanço individual, compreendiam linhas de mercado monetário (depósitos) no

valor de 2.784.480 milhares de euros, e outros empréstimos e aplicações subordinadás no

valor global de 56.309 milhares de euros;
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c) O valor da exposição creditícia do •BES ao BESA era (significativamente)
superior à materialidade global definida pela KPMG no âmbito e para efeitos da auditoria às

contas individuais do BES, que era de E 12.000.000,00;

• d) Os créditos detidos pelo BES sobre o BESA representavam cerca de 45% do

capital próprio (individual) do BES;
•

, e) O BES não reconheceu qualquer imparidade sobre os _créditos pelo mesmo

detidos sobre o BESA;

.0 O BES não efetuou, com referência a 31/12/2012, uma análise formal obre a

imparidade dos créditos detidos sobre o BESA, não tendo avaliado a existência de prova

objetiva de imparidade, nem estimado a imparidade associada a essa exposição; .

g) Existiam indícios de prova objetiva de imparidade dos créditos detidos pelo

BES sobre o BESA;

h) Da indisponibilidade de informação necessária para aferir c/ou avaliar a (real),

posição•financeira do BESA, e de outros factos geradores dúvidas sobre a capacidade desse
banco de, no futuro, gerar fluxos de caixa suficientes para reembolsar a totalidade do valor

devido, em 31/12/2012 ao BES;

i) A ex istência de imparidade nos créditos do BES sobre o BESA e o respetivo

registo (da imparidade), a verificar-se, teria impacto nas demonstrações financeiras

(individuais) do BES (maxime, no • repetivo balanço e resultados individuais), é nos
respetivos rácios de capital;

j) Existia o risco de inadequada valorização dos créditos detidos pelo BES sobre o

BESA; e que esse risco constituía um risco de distorção material das demonstrações

financeiras individuais do BES referentes ao exercício de 2012;

k) Não efetuou, com referência a 31/12/2012, i) urna revisão. de urna análise

formal efetuada pelo BES, sobre a imparidade dos créditos pelo mesmo detidos sobre o
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BESA, ii) não avaliou a existência de indícios de prova objetiva de irnparidade, iii) não

realizou procedimentos de auditoria para estimar a imparidade associada a essa exposição (ou

seja, para apurar a diferença entre a quantia escriturada desse ativo e o valor presente dos

•fluxos de caixa futuros estimados);

1) Não realizou, no âmbito da auditoria sobre as demonstrações financeiras

individuais de 2012 do BES, procedimentos de auditoria e não obteve (e, consequentemente,

não analisou) informação que lhe permitissem concluir sobre a recuperabilidade da totalidade

do valor do crédito detido pelo BES sobre b BESA em 31/12/2012;

m) Não obteve, relativamente ao saldo a receber do BESA, prova de auditoria,

apropriada e suficiente, documentada nos seus papéis de trabalho, de suporte à asserção

"valorização";

n) Ao não ter obtido prova de auditoria, apropriada e suficiente, sobre a

(adeqUada) valorização dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA a 31/12/2012 e *relevados

no balançO individual do BES, a KPMG não obteve, face à materialidade do valor do referido

ativo (2.840.798 milhares de etiros) e* ao risco de distorção material associado à sua

inadequada valorização, prova de auditoria, apropriada e suficiente, documentada nos seus

papéis de trabalho, para suportar a sua opinião de que as demonstrações financeiras

indiViduais do BES apresentavam, de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos

materialmente relevantes, a posição financeira do BES, em 31 de dezembro de 2012, o

resultado das suas operações, o rendimento integ.ral, os fluxos de caixa e as alterações no

*capitais próprios no exercício findo naquela data, em conformidade com as NCA's, la] como

definidas pelo Banco de Portugal; •

o) Emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre a informação financeira contida nas demonstrações financeiras individuais do

BES referentes ao exercício de 2012, afirmando que " as referidas demonstrações financeiras

apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos ás aspectos materialmente relevantes,

a posição financeira do Banco Espirito Santo, S.A., em 31 de dezembro de 2012, o resultado
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das, suas operações, o rendimento integral, os fluxos de caixa e as alterações no capitais

próprios no exercício findo naquela data, em conformidade corn as NCA's, tal como definidas

pelo Banco de Portugal e a informação nelas constante é completa, verdadeira, atual, clara,

objetiva elícita".

458. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.

DIVISÃO II — DA NÃO OBTENÇÃO DE PROVA DE AUDITORIA,
APROPRIADA E SUFICIENTE, DE SUPORTE À ADEQUADA VALORIZAÇÃO
(IMPARIDADE) DOS CRÉDITOS DETIDOS PELO BES .SOBRE EMPRESAS DO

459. 0 BES detinha, em 31/12/2012, créditos sobre as seguintes sociedades do

a) no valor/limite de E44.707.161,00 (do qual havia

sido utilizado, em 21/12/2012, o montante de €43.513.117,00);

b) , no valor/limite de C18.080.127.00 (do qual havia

sido utilizado, em 2-1/12/2012, o montante de £17.505.285,00) ;

01111.=1~1111.11111~1 no valor/limite de €52.812.483,00
(do qual havia sido utilizado, em 21/12/2012, o montante de €51.423.010,00)

d) no valor/limite de C 26.514.206,00 (do qual havia sido

utilizado, em 21/12/2012, o montante de € 25.668.126,00);

e) no valor/limite de

11.366.798,00 (do qual havia sido utilizado, em 21/12/2012, o montante de £10.663.829„00).

460. 0 BES atribuiu, corn referência a outubro de 2012:
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O uma imparidade de 2,3% aos créditos detidos sobre a sociedade

urna imparidade de 0,1% aos créditos detidos sobre as sociedaCles

461. 0 BES relevou os créditos por si detidos, em 31/12/2012, sobre as referidas

sociedades do na rubrica "Crédito a Clientes" do balanço das suas

demonstrações financeiras individuais referentes ao exercício de 2012.

462. 0 valor individual da exposição' do BES a cada uma das referidas entidades

era, em 31/12/2012, superior ao nível de materialidade de performance definido pela KPMG

no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais do BES

(€ 9.000.000,00).

463. A KPMG analisou, no âmbito da auditoria sobre as demonstrações

financeiras individuáis do BES referentes ao exercício de 2012, a imparidade individual dos

créditos concedidos pelo BES, através da SFE Madeira, às seguintes sociedades do

:h)

464. A KPMG tinha conhecimento, à data da realizaçãd da análise referida no

ponto anterior, de que:

a)No exercício de 2009, o havia apresentado um resultado

negativo de 38,645 milhÕes de US 1);
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b) Em termos de estrutura financeira, o total de ativo do~. era, em
2009, de 555,57 milhões de USD, financiado apenas em 49,2 milhões de capitais próprios,

existindo uma elevada dependência do de financiamento por capitais alheios;

c) Em 2011 e 2012 nenhurn dos créditos concedidos pelo BES às empresas do

ffitinha associadas garantias reais; -

d) Não se encontravam disponíveis demonstrações financeiras das sociedades do

• cujos créditos foram analisados pela KPMG;

e) O crédito de médio -longo prazo concedido pelo BES, em 27/10/2007, à

11.1111.111111111', e corn vencimento em 24 de outubro de 2013, teve, em parte, como

finalidade " refinanciar a dívida e os juros " relacionados a parceria estabelecida com a

f) 0 dekoberto autorizado concedido à~1 tinha como

finalidade" apoio à tesouraria ";

g) O crédito em conta corrente concedido pelo BES à11~11~
teve, em parte, como finalidade "a liquidação do serviço de dívida áa

participada

h) O crédito em conta corrente concedido pelo BES à teve
como finalidade a "liquidação d e responsabilidades e liquidação do deficit operacional";

i) À exceção do empréstimo de médio -longo prazo concedido à
que. tinha uni prazo "bullet" de 6 anos (corn vencimento em 24 de outubro de

2013), os demais créditos concedidos pelo BES às empresas do que foram
objeto de análise pela KPMG, cram de curto prazo e foram, pelo menos entre 31/12/2011 e

•31/12/2012, sucessivamente renovados;
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j ) O valor global do crédito concedido pelo BES à

• aumentou de 24.349.556,00,em dezembro de 2011, para E 47.415.237,00, em

outubro de 2012, e para E 52.812.483,00, em dezembro :de 2012;

k) Q valor global do crédito concedido pelo BES à

aumentou de E 7.245.158,00, ern 31/12/2011, para €10.721.929.90,

em outubro de 2012, e para E 11.366.798,00, ern dezembro de 2012; •

I) O valor global do crédito concedido pelo BES à aumentou

de 25.466.625,00 em 31/12/2011, para E 26.167.936.60, em outubro de 2012, e para

26.514.206,00, em dezembro de 2012;

m) O valor global dos créditos detidos pelo BES sobre as sociedades do grupo

aumentou de €120.928.000,00, em 31 de dezembro de 2011, para €146.511.000,00,
em outubro de 2012, e para €153.480.775,00, em dezembro de 2012, tendo parte desses
aumentos servido para liquidar responsabilidades e serviço de dívida Ouros e comissões)

dessas sociedades perante o BES; •

465. A KPMG concluiu, com referência ao exercício de 2012, pela inexistência

de imparidade adicional a registar nos créditos detidos pelo BES sobre as várias sociedades do

e que o valoir de imparidade atribuído pelo BES correspetivo

provisionamento) era apropriado, com fundamento (i) no facto de não existir registo de

incumprimentos, nem de incidentes junto do Banco de Portugal, (ii) na informação, constante

do Relatório e Contas da Rio Forte SGPS, S.A., referente a 2010, de que, no decurso desse

ano, a Rio Forte SGPS, S.A. havia alienado a sua participação no (66%), por

um total de 380 milhôes de euros, o que (no entendimento da KPMG) denotava um equity

positivo, pelo que não era expectável uma perda para o Banco (BES).

466. A KPMG, no âmbito da revisão por si efetuada, com referência a

31/12/2012, sobre a imparidade dos créditos detidos pelo BES sobre empresas do Grupo

não efetuou procedimentos e não obteve (nem analisou) informação que lhe

permitissem concluir sobre a recuperabilidade do valor dos referidos créditos e,
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consequentemente, que o valor de imparidade (e respetivo provisionamento) registado pelo

BES era adequado..

Com efeito,

467. (i) A valorização do crédito a clientes constitui urna área de elevado risco de

auditoria, designadamente, face ao impacto que o reconhecimento de imparidades comporta

no balanço e nos resultados. das Instituições de Crédito, e ao envolvimento de julgamento por

parte da respetiva gestão na estimativa do valor da imparidade desse ativo.

468. A KPMG não obteve (nem analisou) as demonstrações financeiras

(auditadas ou não auditadas) do

469. A KPMG não obteve (nem analisou) urn plano de negócios do Grupo

470. A KPMG não obteve (nem analisou) as demonstrações financeiras

(auditadas ou não auditadas) das sociedades (do

471. A KPMG não obteve (nem analisou) urn plano de negócio das sociedades

(do

472. A KPMG não avaliou, com base em planos de negócio e demonstrações

financeiras (auditadas ou não auditadas), a capacidade das sociedades

de, no futuro,

gerarem fluxos de caixa disponíveis para liquidar a totalidade do valor dos créditos que lhes

haviam sido concedidos pelo BES.
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473. (ii) A KPMG tinha conhecimento da existência de indícips de prova objetiva

de imparidade dos créditos detidos pelo BES sobre as sociedades do

474. (iii) A KPMG tinha conhecimento de que:

a) o total de ativo do era, em 2009, de 555,57 milhões de USD,

financiado apenas em 49,2 milhões de USD d capitais próprios, existindo, a essa data, uma

elevada dependência do Grupo de financiamento por capitais alheios;

b) o crédito de médio -longo prazo concedido pelo BES, em 27/10/2007, à

1=1.1~1111teve, em parte, como finalidade "refinariciar a divida e os juros"
relacionados com a parceria estabelecida com

c) o descoberto autorizado concedido à tinha como

finalidade "apoio à tesouraria"; ••

d) o crédito em conta corrente concedido pelo BES à

teve, em parte, como finalidade "a liquidação do serviço de dívida da

participada

e) o crédito em conta corrente concedido pelo BES à

como finalidade a "a liquidação de responsabilidades e liquidação do deficit operacional";

teve

f) à exceção do crédito de nédio -longo prazo concedido à

que .tinha um reembolso (capital e juros) a .6 anos, todos os demais créditos

concedidos pelo BES às empresas do .11111~rue foram objeto de análise pela
KPMG, eram de curto de prazo e foram sendo, pelo menos entre 2011 e 31/12/2012,

suces.s'ivamente renovados;

• g) o valor global do crédito concedido pelo BES à
aumentou de E 24.349.556,00, em dezembro de 2011, para E 47.415.237,00,

em outubro de 2012, e para E 52.812.483,00, em dezembro de 2012;
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, •

h) o valor global do crédito' concedido pelo BES à

aumentou de € 7.245,158,00. em 31/12/2011, para E 0.721.929,90,

em outubro de 2012, e para € 11.366.798,00, em dezembro de 2012;

i) o valor global do crédito concedido pelo BES à

aumentou de C 25.466.625,00, em 31/12/2011, para C 26.167.936,60, em outubro de 2012, e

para € 26.514,206,00, em dezembro de 2012;

j) O valor global dos créditos detidos pelo BES sobre as sociedades do grupo

aumentou de € 120.928.000,00, em-31 de dezembro de 2011, para €146.511.000,00,

em outubro de 2012, e parla £ 153.480.775,00, em dezembro de 2012, tendo parte desses

aumentos servido para liquidar responsabilidades e serviço de divida (juros e comissões)

dessas sociedades perante o BES;

k) Nenhum dos'créditos concedidos pelo BES às empresas do que

foram analisados pela KPMG tinha associadas garantias reais.

475. (ii.2) A KPMG tinha conhecimento de que, a 31/12/2012, o BESA era

igualmente credor de sociedades do designadamente através dos seguintes

créditos: a) um crédito sobre a , no

valor de 116.199.000,00 USD, e com colaterais associados valorizados em 52.800 milhares de

USD; b) um crédito sobre a no valor de

198.549 milhares de USD, sem colaterais associados e/ou identificados; c) urn crédito sobre a

98,880 milhares de USD, sem

colaterais associados e/ou identificados.

476. A KPMG tinha conhecimento de que o BESA detinha, em março de 2012:

I) um crédito no valor de, pelo menos, 70.000 milhares de USD sobre a empresa

que, de acordo com os registos do BESA, se encontrava

vencido há mais de 180 dias;
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ii) urn crédito sobre a empresa

no valor.de, pelo menos, 40.293 milhares de USD, que, de acordo com os

registos do BESA, se encontrava vencido há mais 180 dias.

477. A KPMG, no âmbito da revisão que efetuou sobre a imparidade dos créditos

detidos pelo BES sobre as várias empresas do1111.1111111 não realizou procedimentos de

auditoria, nem obteve (nem analisou) informação que lhe permitissem concluir sobre a

adequada valorização, de acordo com as Normas de Contabilidade Ajustadas ("NCA"), dos

créditos por si analisados, não tendo as.sim obtido, relativamente aos créditos detidos pelo •
BES, em 31/12/2012, sobre o prova de auditoria, apropriada e suficiente,

documentada nos seus papéis de trabalho, de suporte à asserção "valorização" do ativo.

478. Em 31/12/2012, o valor global dos. créditos detidos pelo BES sobre as

sociedades compreendidas no era (significativamente) superior ao nível de

materialidade global definido pela KPMG no âmbito e para efeitos de auditoria às contas

•individuais do BES (€.12.000.000,00).

479. A KPMG emitiu, no dia 4 de março de 2013, a Certificação Legal das

Contas e Relatório de Auditoria sobre á informação financeira contida nas,demonstrações

financeiras individuais do BES referentes ao exercício de 2012, afirmando que" as referidas

demosntrações• financeiras apresnetam de forma verdadeira e apropriada, em todos os
aspectos materialmente relevantes,,a posição financeira do Banco Espirito Santo, S.A., em 31

de dezembro de 2012, o resultado das suas operações, o rendimento'integral, os fluxos de

caixa e as alterações'no capitais próprios nó exercício findo naquela data, ern conformidade

com as NCA 's, tal como definidas pelo Banco de Portugal e a informação nela s constante é

completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita".

480. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos,

os quais são factos próprios, enique interveio e que praticou.

481. A KPMG sabia que:
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a) O BES atribuiu, com referência a outubro de 2012: i) uma imparidade de 2,3%

aos créditos detidos sobre a sociedade ii) unia imparidade

dc 0,1% aos créditos detidos sobre as sociedades

b) Analisou, no âmbito da auditoria sobre as contas individuais do BES referentes

ao exercício de 2012, a imparidade individual dos créditos concedidos pelo BES, através da

"SFE Madeira", às sociedades

c) Não realizou procedimentos, nem obteve (nem analisou) informação que

permitissem concluir sobre a recuperabilidade da exposição do BES às várias empresas do

cujos créditos foram por si analisados;

d) Concluiu, com referência ao exercício de 2012, pela inexistência de imparidade

adicional a registar nos créditos detidos pelo BES sobre as N'árias sociedades do Grupo

e que o valor de .imparidade atribuído pelo BES (e correspetivo provisionamento)

era apropriado, corn fundamento (i) no facto de não existir registo de incumprimentos,.nem de

incidentes junto do Banco de Portugal, (ii) na informação, constante do Relatório e Contas da

Rio Forte SGPS, S.A., referente a 2010, de que, no decurso desse ano, a Rio Forte SGPS, S.A.

havia alienado a sua participação no (66%), por um total de 380 milhões de

euros, o que (no entendimento da KPMG) denotava um equity positivo, pelo que não era

expectável uma perda para o Banco (BES);

a e) A valorização do crédito a clientes constituí uma área de elevado risco de

auditoria, designadamente, face ao impacto que o reconhecimento de imparidades comporta

no balanço e nos resultados das Instituições de Crédito, e ao envolvimento de julgamento por

parte da respetiva gestão na estimativa do valor da imparidade desse ativo;
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O Não obteve, relativamente aos 'créditos concedidos pelo BES ao Grupo

prova.de auditoria, apropriada e suficiente, de suporte à asserção "valorização";

Emitiu, ern 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre a informação financeira contida nas demonstrações financeiras individuais do

BES "referentes ao exercício de 2012, afirmando que "a sr e fe ri d a. s demonstrações

financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente

relevantes, a posição financeira do Banco Espirito Santo, S.A., em 31 de dezembro de 2012, o

resultado das suas operações, o rendimento integral, os fluxos de caixa e as alterações no

capitais próprios no exercício findo naquela data, em conformidade com as NCA's, tal corno

definidas. pelo Banco de Portugal e a informação nelas constante é completa, verdadeira,

atual, clara, objetiva e lícita

482. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.

SUBSECÇÃO IV — DA REVISÃO LIMITADA SOBRE AS CONTAS
CONSOLIDADAS INTERCALARES DO BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A

RELATIVAS AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2013 .

DIVISÃO I — ENQUADRAMENTO

483. 0 BES aprovou e divulgou demonstrações financeiras individuais• e
demonstrações financeiras consolidadás, com referência ao péríodo de seis meses findo ern 30

de junho de 2013, tendo-as divulgado, através do SDI, em 28 de agosto de 2013.

484. A KPMG emitiu, no dia 14 de agosto de 2013, o Relatório de Revisão

Limitada sobre a informação financeira consolidada do BES, referente ao período de seis

meses findo em 30 de junho de 2013, incluída no Relatório de Gestão, no Balanço

Consolidado, nas Demonstrações Consolidadas. dos Resultados, do rendimento integral, dos
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fluxos de caixa e das alterações nos capitais próprios do período de seis meses findo naquela

data e nas correspondentes Notas explicativas.

485. A KPMG fez constar no Relatório de Revisão Limitada sobre a informação

financeira consolidada do BES referente ao período de seis meses findo em 30 de junho de

2013, o seguinte parecer:

"Com base no trabalho efetuado, o qual foi executado te ndo em vista a obtenção

• de uma segurança moderada, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que

a informação financeira consolidada do período de seis meses findo em 30 de Junho de 2013,

'não esteja isenta de distorções materialmente relevantes que afectem a sua conformidade com

o IAS 34 — Relato Financeiro Intercalar e que não esteja completa, verdadeira, actual, clara

objetiva e lícita.".

486. A KPMG não incluiu reservas ou ênfases no Relatório de Revisão Limitada

sobre a informação financeira consolidada do BES referente ao período de seis meses findo

em 30 de junho de 2013.

.487. 0 BES divulgou, nas súas demonstrações financeiras consolidadas

intercalares referentes a primeiro semestre do exercício de 2013, o seguinte Balanço

Consolidado:
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(Eur'000)

ATIVO i

Caixa e disponibilidades cm bancos Ceti trais 1.209.218

Disponibilidades em outras instituições de crédito . 565.008

Ativos financeiros detidos para negociação 3.218.830

Outros ativos financeiros ao justo valor através de rultados • 3.893.846

Ativos financeiros disrxmíveis pant venda 12.129.272
Aplicações cm instituições de crédito

(digs qua* no Sisterna BItrizauck Bgna's C.e:nti* _.

'Crédito

2.453.506

(120i20«

4.

a clientes

(PitrviSõeS) . . .

' 47.976.727

4.1.3tIO

)
Investimentos detidos até à maturidade 1.025. 271'

kAtivos corn acordo de recompra -
Derivados de cobertura

'
391.719

Ativos não correntes detidos para venda 3.365.181,

393.232
. .

Propriedades de investimento . •
Outros ntivos tangíveis 954.282

A tivos intangíveis 434.889

lnvestimemos em associadas e filiais excluídas da consolidação • 608.300

Ativos por impostos correntes .
,

32.926

Ativos por impostos diferidos 935.750
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Provisões técnicas de resseguro cedido 1 ' 0 8 2

TOTAL DO ATIVO 82.646.114

PASSIVO:.

Recursos de bancos centrais
(dos quais, do &Iona Europv de tlancoi Centrals) '

.

10.041.724

)

Passivos financeiros detidos para negociação ‘ 1.568.181

Outros passivos financeiros ao just() valor através de resultados _

Recursos de outras instituições de crédito
5.197.14'21

Recursos dc clientes e outros empréstimos 37.911.655',

12-732.272Responsabilidades representadas por tintlos .

Past: livos financeiros associados a ativos transferidos -

Derivados dc cobertura • . i  69.602

Contratos de investimento • 3.474.902

Passivos não correntes detidos para venda 155.579

Provisões i 92.602
[Prov isiks 'Tecnicas 1.494.592

Passive's por impostos correntes 123.261

Passivos .por impostos diferidos 171.761

Instrumentos representativos de Capital
_

.

Outros passivos subordinados- '
,

830.932

Outios passivos
Credores por seguro direto e resseguro "
Outros Pastú'vos

•

.

, 1.350.167
22.415

1.327.752

•TOTAL DO -PASSIV .O ' 75.414.372
CAPITAL

_... •
! Capital • - . 5.040.124
Prémios de emissão ' . 1.068.670

'Outrós.instrunuanos. de capital - 29.3221

_Ações próprias (801)

Ações.preferenciais ' 167.952
.

dteservas de reavaliação
.

(885.760)
Outras Reservas e resultados transitados ' 1339.469

Resultado do exercício _ . (237.455)
_

Div idendos antecípados
-

.Interesses que não controlam • 650.221

TOTAL DO CAPITAL 7.231.742
TOTAL DO PASSIVO + CAPITAL 82.646.114
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488. 0 BES divulgou, nas suas demonstrações financeiras consolidadas referentes

a primeiro semestre do exercício de 2013, a seguinte Demonstração de Resultados

Consolidados: •

. _

•

(Eur'000)

1.726.023luros e rendimentos similares

luros e encargos similares 1255.637

Margem financeira _
,

470.386)
52.751Rendimentos de instrumentos dc capital

Rendimentos de serviços e comissões , 422.491

Encamps com serviços c comissões • 94.300
(161404.Resultados de ativos e passivos avaliados ai justo valor através de resultados

Resultados de ativos financeiros detidos para venda ' 240.880

Resultados de reavaliação cambial . (1.755)

Resultados de alienação de outros ativos . (4.126)

Prémios líquidos de resseguro 14.977

Custos com sinistros líquidos de resseguro 122.469

N'ariações das provisões técnicas líquidas de ressuro • 274.477

Outros resultados de exploração
'

(122.603)
968.305Produto da Atividade .

Custos com pessoal 289.532

Gastos gerais administrativos
\

220.939

:Amortizações do exercício • 52.499

Provisões líquidas de reposições e anulações (29.777)

551096lmparidade do crédito líquida de reversões e 'recuperações .

•
Imjraridade de outros ativos financeiros líquida de reversões e recuperações

52.685

Imparidade de outros ativos líquida de reversões e recuperações. i
-
- 171.238

Diferenças de consolidação negativas ' -

Resultados de associadas e empreendimentos conitintos_.(esuivaléricia patrimonial)

.1.069

Resultado antes de impostos e de interesses que não controlam (340.818)
Impostos

Correntes • . I 06.849

Diferidos (211.753)

(237.914)
_Resultado após impostos e antes de interesses que não controlam _

do qual: Resultado após impostos de operações descontinuadas (3.133)

Interesses que nàt; controlam
esultado consolidado do exercício

• (459)
(237.455)
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489. Nas suas demonstrações financeiras consolidadas referentes ao primeiro

semestre de 2013, o BES consolidou, pelo método de consolidação integral, informação

•financeira relativa ao BESA.

490. Para efeitos da referida consolidação da informação financeira relativa ao

BESA, o BES utilizou informação financeira preparada 'pelo BESA, consubstanciada num

balanço e uma demonstração de resultados, ambos referentes ao período findo em 30 de junho

de 2013_

491. 0 balanço do BESA para o período findo em 30 de junho de 2013, remetido

ao BES para efeitos de consolidação foi o seguinte:.

Milhares de USD .

Total de Activo 11.103.388
Caixa e disponibilidades bancos centrais 620.661

Thsponibilidadcs cm outras 1. Crédito 17.665

Ativos financeiros disponíveis para N>enda • 1.466.517

Aplicações em Instiruicões de crédito . . 514
Crédito a clienies ' 7.247.71

A tivos não correntes detidos yarn venda 979.811

Outros ativos rangiveis ' 659.147

Ativos intangíveis 12.523

Investimentos em associadas c 'filiais excluídas da consolidação 5.033

Ativos por impostos correntes . . 1.558
Outros ativos • 92.721

Total de Passivo + Capital 11.103.888
Total de Passivo • . 9.994.165
Recursos de bancos centrais . 468.972

Recursos de outras instituições de crédito • 6.005.750

Recursos de clientes e outros empréstimos 3.493.225
Provisões 4.000
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-Passivos por impostos

CorreclICS _.

Outros passivos subordinados 45

Outros passivos 22.173

To tal de Capital 1.109.723
Capital 170.530
Outras reservas e resultados trausitados , 905.339

..

Resultado líquido 33.854

492. A demonstração de resultados do BESA para o período findo em 30 de junho

de 2013, remetida ao BES para efeitos de consolidação foi o seguinte:

Milhares de USD

Resultado Financeiro .  • 129.8891

Serviço a die:Ines 22.196
Produto Bancário Comercial 152.085
Resultados de Op. Financeiras e diversos 55
Produto Bancário Total 152_140

Cus to s operativos 48446

Custos corn pessoal 31260
Gastos Gerais Administrativos

.._.
29.958

15epreciaçìx:s e amortizaçk:s 7.442
Resultado Bruto 83.500
Provisiies e imparidade 48.646

Imp -aridade do crédito
. .

48.646

Resultado antes de impostos 33.854
Impostos correntes .

Impostos di feridos ,
. -

Resultado após impostos 33.854

493.. A 30 de junho de 2013, o valor do juro a receber (juro corrido) associado à

carteira de crédito do BESA e que por este banco foi reconhecido no respetivo balanço

(rubrica "Crédito a Clientes) era de 746.318 milhares de USD.

494. A informação financeira preparada pelo BESA, para efeitos de consolidação,

nas demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao período findo em .30 de

junho de 2013, foi objeto de uma revisão limitada levada a cabo pela KPMG Angola.
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495. A sócia da KPMG Angola responsável pela revisão limitada sobre a

informação financeira do "componente BESA" referente ao primeiro semestre do exercício de

2013, para efeitOs da elaboração do Relatório de Revisão Limitada sobre a informação

financeira consolidada do BES, referente ao período de seis meses findo em 30 de junho de

2013, foi Inês Filipe.

496. A KPMG Angola transmitiu à KPMG, através de documento intitulado

"Appendix C.05. O I / Inter office Review Report on Financial Information Prepared for

Consolidation Purposes ", assinado por Inês Filipe, e datado de 9 de agosto de 2013, a

seguinte opinião relativa à revisão limitada efetuada sobre a informação financeira referente

ao primeiro semestre de 2013 preparada pelo BESA (para efeitos de consolidação nas contas

do BES referentes ao mencionado período): " We have reviewed the financial information

prepared for consolidation purposes of Banco Espírito Santo Angola ( " the company " ), on

the accompanying financial reporting package. We conducted our review in accordance with

the KAM topic titled "Engagements to Review interim financial information or other finanCial

information of an audit client" applicable to reviews of interim financial information or other

financial information of an audit client". Based on our. review, nothing has come to our

attention that causes us to believe that the accompanying financial information prepared for

consolidation purposes as of and for the six - month p eriod ended 30 june 2013, has not been

prepared, in all material respects, in conformity. with the instructions issued by group

management of Banco Espírito Santo's to componentes.

This report is intended solely for use by KPMG Portugal/ KPMG Luxembourg in

onnection with its audit of Banco Espírito Santo's consolidated financial statements as of

and for the for the.six - month period ended 30 june 2013 and should not be used for any other

purpose.

497. Para além do referido documento, e juntamente com o mesmo, a KPMG

Angola disponibilizou também à KPMG um outro documento intitulado "Highlights Interim

Memorandum - Review, igualmente assinado por Inês Filipe cm representação da KPMG

343



Processo: 290/20.2YUSTR.L1
Referência: 17739995

- Tribunal da Relação de Lisboa
• Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisa

' Recurso'Penal.

Angola e datado de 9 de agosto de 2013, no qual fez constar, relativamente à revisão limitada

efetuada sobre a informação financeira preparada pelo BESA, entre outra, informação sobre:

a) o balanço do BESA a.30 de junho de 2013;

b) a demonstração de resultados do BESA a 30 de junho de 2013;

c) o nível de materialidade definido no âmbito e para efeitos da revisão limitada

sobre o "componente" (BESA), que foi de 1.693.000,00 USD;

• d) os procedimentos de auditoria efetuados e prova de auditoria obtida (no âmbito

da revisão limitada) sobre a carteira de crédito e de imóveis do BESA, e respetivas

conclusões.

498. A KPMG Angola fez constar no documento " Highlights Interim

Memorandum — Review- de 9 de agosto de 2013, relativamente os procedimentos efetuados

• pela KPMG Angola sobre a carteira de crédito do BESA, com vista a concluir sobre a
adequação' das perdas por imparidade registadas no período findo em 30 de junho de 2013, a

•seguinte informação: " Procedure/Topic: Revisão da carteira de crédito do Banco à data de 30

de junho de 2013 com o objetivo.de concluir sobre a adequação das-perdas por imparidade re

gistadas no período findo em 30 de junho de 2013

semelhança do que foi reportado pela KPMG Angola à •Equipa Central da
KPMG , corn referência a 31 de dezembro de 2012, à data deste Memorandum, tendo por base

os procedimentos analíticos de revisão limitada e de inquiry ao Conselho de Administração,

verificámos que o BESA continua a não dispor de urn sistema informático que permita a

identificação efetiva de (i) operações de crédito que foram objeto de restruturação; e (ii) do

grupo económico em que cada clien te se insere, pelo que não nós foi possível concluir a esta

data sobre a adequação do montante da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa face

aos requisitos estabelecidos no Aviso 3/20212 do Banco Nacional de Angola. Voltamos a

enfatizar que estas in suficiências, bem como as lacunas existentes nos processos

administrativos (sobretudo ao nível da integralidade da documentação constante de alguns
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dossiers de crédito), que deram origem a reservas por limitação de âmbito nos Relatórios do

auditor sobre ás contas locais de 2011 e 2012, preparadas de acordo com o normativo

Angolano, foram durante 2011 e 2012 objeto de acompanhamento regular pelo BNA junto da

Comissão Executiva do Banco.

Deve ser referido que, em Assembleia Geral de accionistas ocorrida a 28 de Junho

de 2013, foram aprovadas novas regras de governo societário corn a nomeação de um novo

Conselho de Administração do Banco.

• Salientamos a nomeação do novo Presidente d Comissão Executiva, o Dr. Rui

Guerra, quadro do BES. Desde essa data, o Conselh o de Administração é composto pelos

seguintes membros: Presidente António Paulo Kassoma Vice -,- Presidente Rui Manuel

Fernandes Pires Guerra Vogais Arlindo N'Gueva• Narciso das Chagas Bernardo Leite de

Faria Espírito Santo Eduardo Augusto Araújo Nunes Pinto F rancisco João da Silva lnocêncio

Francisco Miguel .João Carlos Pereira Dias Batista Pedro Filipe Pedrosa Pombo Cruchinho

Desde e mesma data, a Comissão Exectitiva é composta pelos seguintes membros: Presidente

Rui Manuel Fernandes Pires Guerra Vogais Arli ndo N'Gueva Narciso das Chagas Eduardo

Augusto Araújo Nunes Pinto Francisco João da Silva Inocêncio.Francisco Miguel João Carlos

Pereira Dias Batista Pedro Filipe Pedrosa Pombo Cruchinho De acordo corn o que foi possível

observar, e através das reuniões m antidas com a nova Comissão Executiv»a, existe o

compromisso de trabalhar para que as limitações sentidas até agora, que se têm traduzido em

reservas no Relatório do auditor sobre as contas locais, de acordo com o normativo Angolano,

sejam ultrapassadas já em 2013. Após o início das suas funções de gestão efetiva, a nova

Comissão Executiva, tomou a iniciativa de dar inicio a um processo de revisão dos processos

internos do Banco, incluindo a redefinição de procedimentos e controlos. Nomeadamente, no

que respeita ao ,processo de quantificação das provisões para crédito concedido, o Banco

iniciou um processo de revisão de procedimentos, políticas, mecanismos; metodologias,

fontes de informação e desenvolvimentos informáticos utilizados para o cálculo destas prov

isões e do respetivo cumprimento do normativo do BNA. De notarique juntamente corn a

entrada "da nova Comissão Executiva, forarr. integradas noas equipas no Banco, oriundas o

Banco Espirito Santo, para reforçar as suas áreas críticas. Destacamos a entrada de um novo
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Director da Direcção de Risco e Controlo de Crédito. Salientamos igualmente o compromisso

que nos foi transmitido pelo BESA, do acionista Maioritário, no sentido de reforçar o apoio ao

BESA. Neste contexto, a KPMG Angola, de forma a recolher evidên cia de revisão, manteve

a execução de um conjunto de procedimentos corn vista à identificação de eventuais riscos de

crédito, pelo que foram incluídos na fase de planeamento entre outros. aspectos: • (i) a

actualização do conhecimento do negócio do BESA bem como das aft erações ocorridas

ao nível da governance, com especial destaque para as alterações na Comissão Executiva e

nas áreas de risCo e de preparação de informação financeira; (ii) a avaliação do impacto ao

nível do risco face as circunstâncias sobretudo considerando as perspectivas face às alterações

que se espera venham a ser implementadas pela nova Comissão Executiva; e (iii) a definição

da-abordagem de revisão face aos riscos identificados e tendo em consideração as asserções

relevantes e o nível de materialidade aplicável; Com base nesse planeamento, foram

desenhados procedimentos com vista a endereçar a asserção de valorização, nomeadamente os

seguintes:

- Revisão analítica de indicadores de qualidade de risco de crédito, tendo por base

a informação residente nos registos contabilísticos do Banco., nomeadamente quanto à

classificação da carteira de crédito, conforme avaliada pelo Conselho de Administração do

BESA e enquadrada nos níveis de risco definidos pelo BNA; e

- Actualização das conclusões obtidas no âmbito do trabalho de auditoria

realizado com referência a 31 de dezembro de 2012, corn vista a procedermos a uma

avaliação do risco de crédito. Conforme referido anteriormente não obstante as expectativas

da nova Comissão Executiva quanto ao trabalho em curso e cuja conclusão está prevista para

o segundo semestre de 2013, mantêm-se limitações, que nos impossibilitam de proceder à

avaliação quanto ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no Aviso n.° 3/2012 do BNA. •

No entanto salientamos o seguinte:

- com base nas discussões mantidas corn a nova Comissão Executiva e com a

Direção do Risco e Controlo de Crédito do Banco, foi-nos comunicado que a esta data não
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tinham.conhecimento de situações que pudessem por em causa, globalmente, a recuperabili

dade dos valores do crédito;

- até 3 I de dezembro de 2012, a revisão da carteira de crédito do BESA não

revelou questões a serem tornadas em consideração na preparação das contas consolidadas do

BES. Com a nomeação da nova Comissão Executiva do BESA, a part ir de 28 de junho de

2013, a expectitiva é que os processos internos venham efectivamente a melhorar e nessà

perspetiva iambém a gestão do risco de crédito, incluindo as situações de completude ao nível

dos dossiers de crédito. Note-se que as faltas de com pletude ao nível dos dossiers estarão

essencialmente relacionadas com créditos concedidos a entidades cujos Accionistas e/ou

Beneficiários de referência têm uma posição muito relevante na economia Angolana e com

actuação em sectores chave da economia local, não havendo um risco identificado quanto a

recuperabilidade dos créditos estando os mesmos em situação de performing.

- verifica-se urna elevada cobertura da carteira de crédito por promessas de

hipoteca corn colaterais reais que o Banco continua a considerar de boa qúalidade, assumindo

a capacidade do BESA tomar posse do activo subjacente; •

- O Banco mantém a convicção de que embora existam problemas ao nível da

formalização e/ou registo predial, circunstância que se verifica transversalmente em Angola,

em termos gerais os colateriais associados à carteira de Crédito, conferem segurança quanto à

recuperabilidade dos créditos. É aceite generalizadamente pelo mercado bancário corno

exigência da realidade económica

— que o banco tome e aceite como garantia promessa de hipoteca ou penhor, cuja

formalização (e portanto também aferição de cumprimento ou incumprimento) virá a ocorrer

posteriormente.

- histórico de perdas associadas à carteira de crédito do Banco, cujos níveis de

sinistralidade registados em anos ante riores estão alinhados com a tendência de mercado,

mantendo a carteira de crédito do BESA níveis de créditos vencidos reduzidos; e
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- de acordo com a informação que foi preparada pelo banco a partir dos seus

registos contabilísticos, e de acordo com o crit ério de classificação de risco de crédito do

BNA, a maior parte da carteira de crédito corresponde a processos de risco baixo e a carteira

de risco superior está largamente coberta por provisões.

Tendo em conta todos os aspectos referidos anteriormente, q ue resultaram dos

nossos procedimentos de revisão limitada, consideraos que não é expectável que resultem

impactos materialmente rele‘;antes, numa óptica consolidada, ou seja, relativamente às

demonstrações financeiras do Grupo BES de 30 de junho de 2013, preparadas de acordo com

a IAS 34, razão pela qual as limitações de âmbiuo. incluídas no Relatório do auditor sobre as

contas locais em períodos anteriores, de acordo com o normativo Angolano, não implicam, a

emissão de Parecer no período findo em 30 de jun ho de 2013;com reservas. Importa ainda

salientar que, .como já referido em auditorias anteriores, as normas internacionais de

contabilidade, nomeadamente as IAS 39 adptam um princípio de apreciação distinto do Aviso

3/2012 do BNA, que se centra não num cá (cub o em função da mera data do vencimento, mas

num juízo de expectativa de recuperação (nomeadamente em função das garantias existentes

.e/ou do património executável, seja património já existente ou proveniente de cash flows

futuros), só havendo que regis tar como imparidade o eventual défice que daí possa surgir.,

numa vertente de apreciação económica.

499. A KPMG Angola fez constar no document.° "Highligts Interim

Memorandum — Review" de 9 de agosto de 2013, relativamente aos procedimentos efetuados

pela KPMG Angola sobre a carteira de imóveis do BESA, com referência a 30 de junho de

2013, a seguinte informação: •

"Procedure/Topic: Verificação da existência; titularidade e valorização da carteira

de imóveis do Banco •

No âmbito do nosso trabalho de revisão limitada a 30 de júnho de 2013,

solicitámos ao banco a disponibilização da documentação (CPCV, escrituras, e t c.)

comprovativa da existência e titularidade dos imóveis 'registados nas respectivas
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demonstrações financeiras do Banco. Considerando o facto, já refer ido, do processo

administrativo em Angola de registo de propriedade e subsequente transmissão de direitos)

estar sujeito a procedimentos burocráticos complexos e demorados, continua a não rios ser

possível até esta data, para um conjunto de imóveis, obter a integralidade da documentação,

nomeadamente que comproVe a respetiva titularidade pelo Banco. Saliente - se, no entanto,

que esta situação é .transversal no mercado angolano, pelo que não reflete necessariamente urn

problema grave de controlo por parte do BE SA. Saliente - se a este propósito que face à

situação reportada à Equipa Central com referência a 31 de dezembro de 2012, continuamos a

verificar uma evolução positiva, tendo o Banco continuado a apresentar à KPMG Angola

• parte da documentação em falta naqu ela data. Assim, para o referido conjunto de imóveis, e
tendo ern conta o' trabalho desenvolvido ein auditorias anteriores, através de procedimentos dé

auditoria alternativos, nomeadamente, a verificação in - loco da existência física, por

amostragem, • dos refer idos imóveis, concluímos satisfatoriamente no que respeita à
titularidade dos mesmos. Saliente - se a este propósito que, face à situação reportada à Equipa

Central, com referência a 31. de Dezembro de 2012, verificámos uma.evolução positiva tendo

o Banco apr esentado à KPMG .Angola parte da documentação em falta naquela data.

Relativamente à valorização dos imóveis, solicitámos ao Banco a disponibilização de

documentação de forma a poder concluir sobre a respetiva adequação. Fomos informados

pelos responsáveis do Banco, que ainda se encontra ern curso o levantamento da informação

integral relativa à valorização de alguns imóveis, pelo que a esta data não nos foi facultada

documentação de suporte para a valorização de um conjunto de imóveis. • Em termos de
validação da titularidade dos imóveis, importa salientar que, relativamente:

I) aos imóveis-de uso próprio, no âmbito da nossa inspecção física a uma amostra

(efectuada na última auditoria, com referência a 31 de dezembro de 2012), foi-nos possível

constatar que, de facto, os referidos imóveis são utilizados pelo Banco para a sua ,actividade .

(tratam se de agências do Banco e imóveis ocupados por departamento de back office do

Banco";

ii) aos restantes imóveis, conseguimos suportar a titularidade pelo Banco,

nomeada mente através da validação de facturas de custos suportados pelos Banco associados
349



Processo: 290/20.2YUSTR.L1
Referência: 17739995

. "'"2•,41"41

Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Recurso Penal

aos mesmos, quando aplicável. Nãó obstante e tendo em conta: (i) o, valor pelo, qual os

referidos imóveis se encontram registados nas contas do Banco; (ii) a zona geográfica o nde

os mesmos se localizam; e (iii) a evolução.de preços verificada no mercado imobiliário

Angolano nessas mesmas zonas, consideramos que não é expectável a existência de desvios

matérias em termos de valorização da carteira de imóveis registada nas conta s do Banco à

data de 30 de junho de 2013, pelo que para efeitos de reporte em base consolidada (Grupo

BES), consideramos ter reunido evidência de revisão suficiente para concluir

•satisfatoriamente sobre os referidos imóveis".

500. A KPMG integrou os documentos Appendix C.05.01 / Interoffice Review

Report on Financial Information Prepared for Consolidation Purposes" e "Highlights Interim

Memorandum — Review", ambos de 9 de agosto de 2013, nos seus papéis de trabalho

referentes à revisão limitada sobre a informação financeira consolidada do BES referente ao

período de seis meses findo em 30 de junho de 2013.

DIVISÃO - DA PROVA DE AUDITORIA DE SUPORTE À,ADEQUADA

VALORIZAÇÃO DO CRÉDITO A CLIENTES DO BESA, E DA NÃO INCLUSÃO DE

UMA RESERVA (POR LIMITAÇÃO DE ÂMBITO) NO PARECER EMITIDO SOBRE

• AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS IN DO BES

501. 30 de junho de 2013, o valor (bruto) do crédito a clientes do BESA

(incluindo o valor do juro corrido) era de.7.454.609 milhares de USD.

502. A 30 de junho de 2013, o valor do juro corrido associado à carteira de

crédito do BESA e por esse banco reconhecido no respetivo balanço era de 746.318 milhares

•de USD. •

503. A 30 de junho de 2013, o valor das provisões acumuladas pelo BESA para

créditos vencidos e de liquidação duvidosa era de 206.891 milhares de USD. •
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504. 0 valor da imparidade registada pelo BESA (no balanço remetido ao BES

para efeitos de consolidação), com referência a 30 de junho de 2013, era equivalente ao valor

das provisões acumuladas pelo BESA para créditos vencidos e de cobrança duvidosa.

505. 0 valor da rubrica "Crédito à Clientes" do balanço do BESA (7.247.718

milhares de USD), por este remetido ao BES para efeitos de consolidação, correspondia ao

valor (bruto) do crédito a clientes do BESA, deduzido do valor da referida imparidade.

506. 0 valor das provisões acumuladas, em 30/06/2013, pelo BESA, para créditos

vencidos e de liquidação duvidosa, refletia a classificação que, com referência à mesma data,

havia sido efetuada pelo BESA da sua carteira de crédito, ern termos de risco.

507. A 30/06/2013, de acordo a classificação efetuada pelo BESA da respetiva

carteira de crédito (de acordo com os níveis de risco previstos no Aviso n.° 3/2012 do BNA),

cerca de 80% da rubrica de crédito a clientes correspondia a casos classificados como risco.

nulo (Risco A), e cerca de 95% da carteira correspondia a processes de risco baixo (Riscos A

C).

508. A 30 de junho de 2013, o valor das provisões acumuladas pelo BESA para

créditos vencidos e de liquidação duvidosa (206.891.000,00 USD) correspondia a 2,78% do

valor total do crédito a clientes (bruto) concedido pelo BESA.

• 509. A KPMG documentou nos seus papéis de trabalho referentes à revisão

limitada sobre a informação financeira consolidada do BES referente ao período de seis meses

findo em 30 de .junho de 2013 do BES (maxime, através do documento "Highlights Interim

Memorandum. — Review", de 9 agosto de 2013), ter-lhe sido transmitida pela KPMG Angola,

relativamente ao crédito a clientes do BESA, a seguinte informação:

a) De acordo com o detalhe da carteira de crédito por nível de risco, verificava-se

que cerca de 80% da rubrica de crédito a clientes correspondia a casos classificados como

risco nulo (Risco A), e ceréa de 95% da carteira correspondia a processos de risco baixo

(Risco A C);
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b)Tendo por base essa decomposição, a cartei ra considerada 'de risco superior

(Risco D a G) representava apenas 5% da carteira' total, sendo que, para essa carteira, a

cobertura de proviskies para crédito de risco superior ascendia, à data de 30 de junho de 2013,

a cerca de 57%;

c) Para efeitos da revisão l imitada (para efeitos de contas consolidadas) " (....) não

nos foi disponibi l izada uma carteira de crédito corn o juro corrido detalhado por cl iente, pelo

que não apresentamos um quadro totalmente comparável com os valores a 31 de dezembro de

2012" ;

d) A decomposição do crédito a clientes do BESA tinha registado, entre 31 de

dezembro de 2012 e 30 de junho de 2013, a seguinte evolução:

(Valores
expressos em milhares de euros)

Variação
Crédito Jun -2013 Dez -2012 Absoluta

Empresas 6326891 6.619.651 -292670 -4,4%
Financiamentos 4.940.434 5.064.447 -124.013 2,4%
Contas correntes
caucionadas • •

735.968 842,491 -106.523 -12,6%

Descobertos em DO's 650.579 712.713 -62.134 -8,7%
-25,5%Particulares • 340.197 456.576 -116379

Financiamentos 281.840 369.628 -87.788 -23,8%
-85,7%
.

Contas correntes
caucionadas

12.443 86.948 -74.505

Descobertos em DO's 45.914 - . '45.914 11.41

Leasinz . 41.113 24.935 16.178
•

64,9%
-5,5%Crédito Bruto 6.708.291 7.101.162 -392.871

juro corrido**** • 746.318 - 746.318 IL a

Total de Crédito 7.454.609 7.101.162 353.447 5,0% •
Total de Crédito Bruto, do
qual
Crédito Bruto - Risco
Baixo*

6.708.291 6.900.366

. .

.

Crédito Bruto - Risco
Superior**

364.675 200.796

6.708.291 7.101.162
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Crédito Bruto poi. Nível de
Risco***
Nível A (Nulo) 5.384.642 6.204.116

—
-819.474 -13,2%

Nível B (Muito Reduzido) 793.131 561.228 231.903 41 3%,
Nível C eduzido 165.843 135.022

,
30.821 22 8%

Nível D (ModeZado) 53.708 46.729 6.979 14,9%
J\livel E (Elevado) 76.853 411 76.442 18599,0%
iNível F (Muito Elevado) 101.099 80.857 20.242 25,0%
1"\Tivel G (Perda) , 133.015 72.779 60.216 82,7%. '
Total 6.708.291 7.101.162 -391871' -5,5%
furo corrido*** 746.318 -

_. ,
746.318 a. a

Total de Crédito 7.454.609 7.101.162 353.447 5,0%
Provisionamento do Crédito •
Provisões para crédito 206.891 157.606 49.285 31,3%
Cobertura do crédito total
por provisões

2,78% . 2,22%

Cobertura do crédito Risco
Superior •

56,73% 78,49%

Crédito Líquido de 7.247.718 6.943.556 304.102 4,4%
Provisões _

* Corresponde ao crédito Nível A, B e C _________________________________________________

•**Corresponde.ao crédito Nível D a G
*** De acordo com os Níveis de Risco estabelecidos pelo BNA, Aviso
3/2012 _________________________________________________________________________________________________

4=114"L'A 31.12.2012, o juro corrido encontra-se junto a cada financiamento ____________

510. A KPMG não obteve, por si e/ou através da KPMG Angola, prova

apropriada e suficiente que lhe permitisse concluir que as demonstrações financeiras

consolidadas intercalares do BES referentes ao primeiro semestre, do exercício de 2013.

estavam isentas de distorções materialmente relevantes decorrentes:

a) da inadequada "valorização", de acordo corn o referencial contabilístico

aplicável (IFRS/IAS 39), do ativo "crédito a clientes" do "componente" BESA.

b) de distorções ao nível das asserções "existência", "plenitude" e "direitos e

obrigações" do ativo "crédito a clientes" do "componente" BESA.
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Com efeito,

511. (1. I) Conforme referido nos pontos 202 a 282 supra, no âmbito da revisão

efetuada sobre a carteira de crédito do BESA, coin referência a 31/12/2012 (no quadro dal

auditoria às contas consolidadas do BES referentes ao exércício de 2012), a KPMG e a

.KPMG Angola não tiveram acesso a informação e/oui documentação que era necessária para

avaliar e poder concluir sobre a adequada valorização (imparidade), de acordo com as IFRS

•(IAS 39), do crédito a clientes do BESA, designadamente:

a) a processos/dossiers de crédito completos (incluindo, contratos celebrados com

os clientes, propostas de crédito .e respetivas aprovações, informação sobre a situação

financeira .e/ou de viabilidade económica dos mutuários, informação sobre o tipo de colaterais

associados aos créditos analisados, respetiva contratualização e documentação de suporte à

sua valorização);

b) 'informação que permitisse identificar, de forma efetiva, os créditos

restruturados;

c) informação sobre renovações de créditos com uma dimensão material e

•respetivos termos/condições;

d) informação sobre o grupo económico a que a cada cliente pertencia;

e) informação sobre o histórico das operações de crédito analisadas ou acesso a

uma ãplicação que permitissé reconstituir as mesmas;

0 informação sobre a carteira com desagregação, relativamente a cada crédito

individual, entre crédito vencido, juro vencido e crédito vincendo;

g) informação sobre os juros associados aos créditos analisados, incluindo o

respetivo vencimento e eventu'ai atraso registado;
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h) informação sobre as responsabilidades dos mutuários dos créditos. analisados

junto de outras instituições de crédito.

512. (1.2.) Conforme referido nos pontos 202 a 282 supra, no âmbito dà auditoria

sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes a 2012, a KPMG teve

conhecimento de que:

a) a 31/12/2012, o valor global dos colaterais associados à carteira de crédito do «

BESA era (apenas) de 3.071.521 milhares de USD;

b) A 31/12/2012, cerca de 57% (1.741.761 milhares de USD) do valor dos

colaterais associados à carteira de crédito do BESA estava concentrado num grupo de clientes

(representados •por

USD;

que agregava créditos no valor de 1.538.506 milhares de

C) A KPMG Angola não teve acesso, relativamente aos créditos dos clientes

representados por (compreendidos nos "Top 30"), a informação e/ou

documentação sobre os colaterais aos mesmo's associados (promessas de hipoteca) que

permitisse validar a sua existência e titularidade/validade, bem como suportar a valorizaçãc;

que lhes havia sido atribuída pelo BESA.

d) A equipa de trabalho de campo não teve acesso, no âmbito da revisão efetuada

sobre a carteira de crédito do BESA denominada "Empresas", a informação sobre os tipos de

colaterais associados aos créditos analisados; respetiva contratualização e documentação de

suporte à sua valorização (quando aplicável);

e) Os colaterais associados à 'carteira de crédito do BESA corresponderiam, na sua

maioria, segundo o apurado pela KPMG Angola, a promessas de hipoteca;

Ao nível dos créditos do BESA que a KPMG documentou nos seus papéis de

trabalho (maxime, através do memorando relativo à videoconferêncià realizada, em 25 de

fevereiro de 2013, entre• Fernando Antunes e Inês Filipe) tratarem-se dos trinta maiores
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créditos do BESA a clientes, o valor global de crédito não colateralizado ascendia a 2.078.324

milhares de USD;

g) OS.créditos reconhescidos pelo BESA sobre os clientes

no valor global de

1,051.995 milhares de USD, não tinham colaterais associados e/ou identificados;

h) Os créditos reconhecidos pelo BESA sobre os clientes

no valor global 4.16.378 milhares de USD não tinham

colaterais associados e/ou identificados;

i) Dezassete dos trinta créditos maiores créditos do BESA (entre os quais os

créditos relativos aos clientes

, no valor total de

.2.011.568 milhares de USD, não tinham colaterais associados e/ou identificados;

j) Existia um grupo de clientes do BESA ("Outros") que agrégava créditos no

valor global de 1.640.256 milhares de USD, e cujos colaterais associados aos mesmos se

encontravam valorizados em 121.378 milhares de USD, pelo que o valor global de crédito não

. colateralizado associado a esse grupo de clientes ascendia a 1.518.878 milhares de USD; .

k) Apesar de o BESA não ter disponibilizado, relativamente a créditos coin uma

dimensão material, os contratos celebrados com os clientes e informação sobre as condições

da renovação/renegociação dos créditos, a equipa de trabalho de campo e a KPMG Angola .

não éfetuaram procedimentos de confirmação externa dos saldos reconhecidos pelo BESA,

nem realizaram outras análises sobre os fluxos financeiros associados aos créditos concedidos

(desembolsos e reembolsos) que permitissem concluir sobre o saldo em dívida em

31/12/2012.
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5 3.'Apesar de conhecer as limitações de acesso à informação e documentação

referidas supra, a KPMG bastou-se, no âmbito da auditoria sobre o exercício de 2012 do

Grupo BES, corn a conclusão da KPMG Angola de que, com base nas declarações prestadas

pela Comissão Executiva e da Área de Risco do BESA, e com referência ao exercício de

2012, o valor da imparidade registada pelo BESA para efeitos de reporte ao BES (de acordo

com as IFRS) era adequado, porquanto não existia risco associado à recuperabilidade do valor

do crédito a clientes do BESA (incluindo juros). .

14. A KPMG tinha, pois, conhecimento, de que no âmbito da referida auditoria

efetuada sobre o "componente BESA", com referência a 31/12/2012, não foi possível *aceder a

informação eiou documentação necessária para concluir i) que o valor da imparidade

registada pelo BESA para efeitos de reporte ao BES era, de acordo as IFRS (IAS 39),

adequado; ii) não existirem distorções materialmente relevantes (à luz da materialidade global

definida pela KPMG para efeitos da auditoria sobre as contas consolidadas do Grupo BES) na

informação financeira referente ao BESA que foi objeto de consolidação nas contas

(consolidadas) de 2012 do BES, decorrentes da inadequada valorização (imparidade) do ativo

crédito a clientes desse componente.

515. (ii) À data de 14 de agosto de 2013, a KPMG tinha conhecimento dos factos

identificados nos pontos 200 a 281 supra:

516. As limitações de âmbito de análise identificadas nos pontos 200 a 28 l supra,

referentes à auditoria sobre o exercício de 2012 do Grupo BES, mantinham-se à data da

revisão limitada efetuada. pela KPMG Angola com referência a 30 de junho de 2013.

517..A KPMG tinha conhecimento de que as limitações de âmbito de análise

identificadas, referentes à auditoria sobre o exercício de 2012 do Grupo BES, se mantinham a

30 de junho de 2013.

518. A KPMG Angola transmitiu à KPMG ter verificado, no âmbito da revisão

limitada efetuada, com referência a 30 de junho de 2013, que se mantinham as lacunas

detetadas (em 2011 . e 2012) ao nível dã integralidade da documentação constante dos
357
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processos de crédito do BESA, bem como as insuficiências do sistema informático desse

banco (facto que continuava a impedir a KPMG Angola de concluir sobre a adequação das

provisões para créditos de liquidação duvidosa constituídas pelo BESA, à luz do Aviso

3/2012 do BNA). • •

519. (iii) Os procedimentos que a KPMG Angola documentou terem sido

efetuados com vista a validar a adequada valorização da carteira de crédito do BESA a 30 de

junho de 2013 (em concreto, i) a atualização das conclusões obtidas no âmbito do trabalho de

auditoria realizado com referência a 31 de dezembro de 2012 através de indagações

("inquiry") aos órgãos de administração do BESA, e ii) a revisão analítica de indicadores de

qualidade de risco de crédito, tendo por base a informação residente. nos registos

contabilísticos do Banco), e que transmitiu à KPMG, não eram, face às situações detetadas no

âmbito da auditoria de 2012, suficientes para a KPMG poder concluir, para efeitos da revisão

limitada sobre as demonstrações financeiras consolidadas intercalares do BES referentes ao

período findo em 30 de junho de 2013, pela inexistência de situações na carteira de crédito do

componente BESA suscetíveis de gerar distorções materiais nas referidas demonstrações

financeiras do BES).

Com efeito,

. 520. (ii i.1) A maioria dos membros do Conselho de Administração do BESA e a

totalidade dos membros da sua Comissão Executiva foi designada em 6 de novembro de 2012.

521. Em 28 de junho de. 2013, a Assembleia Geral de Acionistas do BESA

deliberou uma recomposição do Conselho de Administração e da Comissão Executiva do

BESA, tendo designado um novo Presidente do Conselho de Administração e novos membros

para a Comissão Executiva.

522. À data da realização dos trabalhos de Revisão Limitada efetuados pela

KPMG Angola sobre a informação financeira consolidada do BESA referente ao período de

seis meses findo em 30 de junho de 2013, a Comissão Executiva do BESA nomeada em junho
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de 2013. ainda estava a analisar e recolher informação sobre a carteira de crédito do BESA, e

a rever é redefinir os procedimentos e controlos internos desse Banco.

523. 0 conhecimento da Comissão Executiva do BESA nomeada em junho de

2013, bem como da inova) Direção do Risco e Controlo de Crédito desse Banco, relativo ao

risco associado ao crédito concedido pelo BESA aelientes era, à data, ainda limitado.

524. (iii.2) A KPMG Angola continuava a não dispor, com referência a 30 de

junho de 2013, de elementos que lhe permitissem concluir sobre a adequação do montante de

provisões constituídas pelo BESA para créditos de liquidação duvidosa, face aos requisitos

estabelecidos no Aviso n.°3/2012 do BNA.

525. A KPMG não obteve, por si e/ou através da KPMG Angola, prova

apropriada e suficiente que lhe permitisse concluir, para efeitos da revisão limitada sobre as

demonstrações financeiras consolidadas intercalares do BES referentes ao período findo érn

30 de junho de 2013, que as referidas demonstrações financeiras estavam isentas de distorções

materialmente relevantes, decorrentes (i) da inadequada valorização do ativo "crédito a

clientes" do "componente BESA", (ii) de distorções ao nível das asserções "existência", e

"direitos e obrigações" do ativo "crédito a clientes" do componente BESA.

526. A KPMG emitiu, no dia 14 de agosto de 2013,. o Relatório de Revisão

Limitada sobre a informação financeira consolidada do BES referente ao período de seis

meses findo em 30 de junho de 2013, no qual fez constar, sem reservas, o parecer de que

-nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que informação financeira

consolidada do período de seis meses findo em 30 de Junho de 2013, não esteja isenta de

distorções materialmente relevantes que afectem a sua conformidade com o IAS 34 — Relato

Financeiro Intercalar e que não esteja completa, verdadeira, actual, clara objetiva e lícita".

• 527. A KPMG, não incluiu — devendo ter incluído - uma reserva (por limitação de

âmbito) no parecer por si emitido no Relatório de Revisão Limitada sobre as demonstrações

financeiras consolidadas (intercalares) do BES referentes ao primeiro semestre do exercício

de 2013, decorrente de não ter sido possível obter e analisar informação que lhe permitisse
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concluir sobre i) a adequada valorização, de acordo com as 1FRS, do ativo "crédito a clientes"

do BESA que foi relevado na rubrica "crédito a clientes" do balanço consolidado do BES, ii)

os efeitos, ao nível das demonstrações financeiras consolidadas intercalares do BES, dos

ajustamentos.que poderiam ter-se revelado necessários caso a referida informação tivesse sido

obtida e analisada.

528. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos desçritos,

os quais são factos próprios, em que interveio e.que praticou.

. 529. A KPMG sabia que:

a) A 30 de junho de 2013, o valor (bruto).do crédito a clientes do BESA

(incluindo o valor do juro corrido) era de 7.454.609 milhares de USD.

b) A 30 de junho de 2013, o valor das provisões acumuladas pelo BESA para

créditos venc,idos e de liquidação duvidosa era de 206.891 milhares de USD, e que esse valor

correspondia a cerca de 2,78% do valor total do 'crédito a clientes (bruto) concedido pelo

BESA;

c) O valor da imparidade registada pelo BESA (no balanço remetido ao BES para

efeitos de consolidação), com referência a 30 de junho de 2013, era equivalente ao valor das

provisões acumuladas pelo BESA para créditos vencidos e de cobrança duvidosa;

d) O valor da rubrica "Crédito a Clientes" do balanço do BESA (7.247.718'

milhares de USD), por este remetido ao BES para efeitos de consolidação, correspondia ao

valor (bruto) do crédito a clientes.do BESA, deduzido do valor da referida imparidade;

e) O valor das provisões acumuladas, em 30/06/2013, pelo BESA, para créditos

vencidos e de liquidação duvidosa, refletia á classificação que, com referência à mesma data,

havia sido efetuada pelo BESA da sua carteira de crédito, em termos de risco;

f) A 30 de junho de 2013, de acordo a classificação efetuada pelo BESA da

respetiva carteira de crédito (de acordo com os níveis de risco previstos.no Aviso 3/2012 do
360
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BNA), cerca de 80% da rubrica de crédito a clientes correspondia a casos clássificados como

risco nulo (Risco A), e cerca de 95% da carteira correspondia a processos de risco baixo

(Riscos A C);

g) No âmbito da -revisão efetuada sobre o "crédito a clientes" do componente

BESA, com referência a 31/12/2012, não foi possível aceder a informação e/ou documentação

que era necessária para avaliar e poder concluir sobre a adequada valorização (imparidade),

de acordo coin'as IFRS, do referido ativo;

11) A 14 de agosto de 2013, ainda se mantinham, relativamente ao crédito a

clientes do BESA, as limitações de âmbito de análise detetadas no âmbito da auditoria de

2012, pelo que continuava a no ser possível aceder a informação e documentação que era

necessária para avaliar e poder concluir sobre a adequada valorização (impariclade), de acordo

comas IFRS, do referido ativo, com referência a 30 de junho de 2013;

i) Se continuava a verificar a impossibilidade (por referência a 30 de junho de

2013) de identificar, de forma efetiva, os créditos do BESA objeto de restruturação, e o grupo

económico em que cada cliente se inseria, e que impedia a KPMG Angola de validar a

classificação, em termos de risco, que havia sido efetuada pelo BESA sobre a respetiva

carteira de crédito e, consequentemente, de concluir sobre a adequação do montante de

provisões constituídas pelo BESA para créditos de liquidação duvidosa, face aos requisitos

estabelecidos no Aviso n.° 3/2012 do BNA;

j) À data da realização dos trabalhos de Revisão Limitada efetuados pela KPMG

Angola sobre a informação financeira consolidada do BESA referente ao período de seis

meses findo ern 30 de junho de 2013, a Comissão Executiva do BESA nomeada em junho de

2013, ainda estava a analisar e recolher informação sobre a carteira de crédito do BESA, e a

rever e redefinir os procedimentos e controlos internos desse Banco;

, k) O conhecimento da Comissão Executiva do BESA nomeada em junho de 20.13,

bem como da (nova) Direção do Risco e Controlo de Crédito desse Banco, relativo ao risco
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associado ao crédito concedido pelo BESA a clientes era, à data da revisão limitada efetuada

pela KPMG Angola, ainda limitado;

1) Não obteve prova, apropriada e suficiente, que lhe permitisse conduit', para

efeitos da revisão limitada sobre as demonstrações finanCeiras consolidadas intercalares do

BES referentes ao período findo em 30 de junho de 2013, que as referidas demonstrações

financeiras estavam isentas de distorções materialmente relevantes, decorrentes i) da

inadequada valorização do ativo "crédito a clientes" do "componente BESA", ii) de distorções

ao nível das asserções "existência", e "direitos e obrigações" do ativo "crédito a clientes" do

•componente BESA;

m) A KPMG não incluiu — devendo ter incluído - uma reserva (por limitação de

âmbito) na opinião por si emitida no Relatório de Revisão Limitada sobre as demonstrações

financeiras consolidadas (intercalares) do BES referentes ao primeiro semestre do exercício

de 2013, decorrente de não ter sido possível obter e analisar informação que lhe permitisse

concluir sobre i) a adequada valorização, de acordo com as 1FRS, do crédito a cli.entes do

BESA que foi relevado na rubric.à "crédito a clientes" do balanço consolidado do BES, ii) os

efeitos, ao nível das demonstrações financeiras consolidadas intercalares do BES, dos

ajustamentos que poderiam ter-se relevado necessários caso a referida informação tivesse sido

obtida e analisada;

n) Emitiu, no dia 14, de agosto de 2013, o Relatório de Revisão Limitada sobre a

informação financeira consolidada do BES referente ao' period° de seis meses findo em 30 de

junho de. 2013, no qual fez constar, sem reservas, o parecer de que "náda chegou ao nosso

conhecimento que nos leve a concluir que a informação financeira consolidada do período de

seis meses findo em 30 de Junho de 2013, não esteja isenta de distorções materialmente

relevantes que afectem a sua conformidade com o IAS 34 — Relato Financeiro Entercalar e que

não esteja completa, verdadeira, actual, clara objetiva e lícita".

530. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.
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DIVISÃO III - DA ANÁLISE EFETUADA PELA KPMG SOBRE OS

IMÓVEIS DO COMPONENTE BESA (ASSERÇÕES "EXISTÊNCIA", "DIREITOS E

OBRIGAÇÕES" E "VALORIZAÇÃO") •

531. A KPMG documentou nos seus papéis de trabalho relativos à revisão

limitada sobre as contas consolidadas intercalares do BES relativas ao primeiro semestre de

2013, informação sobre os resultados da análise/revisão efetuada pela KPMG Angola sobre a

existência, titularidade e valorização da carteira de imóveis do BESA, com referência a 30 de

junho de 2013, nos termos constantes do ponto 499 supra. -

532. A informação -documentada pela KPMG, nos seus papéis de trabalho

relativos à Revisão Limitada sobre a informação financeira consolidada do BES referente ao

período de seis meses findo em 30 de junho de 2013, não permite concluir: a

• a) Quais os imóveis relativamente aos quais não foi possível obter docuMentação

comprovativa da respetiva titularidade pelo BESA, em que rubricais os mesmos se

encontravam registados e por que valor os mesmos haviam sido relevados no balanço do

BESA;

b) Que critérios foram utilizados na seleção da amostra de imóveis sobre os quais

foram desenvolvidos procedimentos de inspeção "in loco" corn vista a suportar a

"titularidade", e qual a representatividade da amostra selecionada;

c) Qual a natureza/tipo de custos que, "quando aplicável", foram considerados

para validar a titularidade pelo BESA de imóveis de uso não próprio;

d) Quais os imóveis de uso não próprio relativamente aos quais,o procedimento de

validação de faturas não foi suscetível de aplicação, de que forma foi ultrapassada, nesses

casos, a impossibilidade de obter documentação comprovativa da respetiva titularidade pelo

BESA, em que rubrica esses imóveis se encontravam registados e, mais relevante, por que

valor esses imóveis haviam sido relevados nas contas do BESA;
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• e) Que pr.ocedirnentos foram efetuados e que prova de auditoria foi obtida de

forma a validar, relativamente aos imóveis de uso não próprio registados no balanço do

BESA, a asserção existência;

f) Que informação relativa à valorização de um conjunto de imóveis não foi

facultada pelo BESA, quais os. imóveis relativamente aos quais essa informação não foi

disponibilizada, qual a natureza e o estado de construção desses imóveis (se aplicável), e pdr

que valor os mesmos se encontravam relevados no balanço do BESA; •

g) Em que informação e pressupostos concretos a KPMG Angola se baseou para .

concluir não ser expectável a existências cie desvios materiais em termos de valorização de

imóveis, atendendo (i) ao valor pelo qual os referidos imóveis se encontram registados nas

contas do banco; (ii) à zona geográfica onde os mesmos se localizam; e (iii) à evolução dos

preços verificada no mercado imobiliário Angolano nessas friesmas zonas.

533. (i) Conforme referido nos pontos 373 a 380 supra, no âmbito da auditoria

sobre as contas consolidadas do BES referentes a 2012, a KPMG teve conhecimento de que:

a) O BESA havia relevado na rubrica "Bens Não de Uso Próprio", com referência

a 31/12/2012, pelo valor de 40.000 milhares de USD, o imóvel "Terreno em Sangano";

b) O referido imóvél havia sido relevado na rubrica Ativos Não Correntes

Detidos para Venda do balanço preparado pelo BESA que fora objeto de consolidação nas

contas do BES referentes a 2012, pelo mesmo valor que se encontrava registado no balanço

estatutário do BESA, ou seja, por 40.000 milhares de USD; O imóvel " Terreno em Sangano"

havia sido, a 27/11/2012, objeto de avaliação pela empresa " Proprime ", e de acordo com

relatório de avaliação elaborado por essa empresa o referido imóvel teria um valor atual de

2.100 milhares de USD;

c) O imóvel "Terreno ern Sangano" havia sido, a 30/12/2012, objeto de avaliação

pela empresa "Valor de Mercado", de acordo com relatório de avaliação elaborado por essa

empresa o referido imóvel teria um valor atual de 1.420 milhares de USD;
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d) O imóvel "Terreno em Sangano" situava-se a cerca de 100 quilómetros de

Luanda, e não dispunha, a 31/12/2012, de projeto de construção aprovado, não tendo sido

iniciada, no Mesmo, a essa data, qualquer construção;

e) De acordo com a média do valor atual que havia sido atribuído ao imóvel

"Terreno em Sangano" pelas empresas "Valor de* Mercado" e 'Proprime ", o valor pelo qual o

mesmo se encontrava relevado nas contas do BESA refletia uma sobrevalorização do mesmo

em 38.580.000,00 USD (cerca de,29 milhões de curas).

534. A 30 de junho de 2013, o imóvel "Terreno em Sangano" continuava

registado no balançado BESA, pelo valor de 40.000 milhares de USD.

535. No balanço do BESA que foi considerado pelo BES na preparação das•

respetivas contas consolidadas intercalares referentes ao primeiro semestre de 2013, o referido

imóvel foi relevado na rubrica "Ativos Não Correntes Detidos para Venda-, pelo 'valor de

40.000 milhares de USD.

536. A 30 de junho de 2013, a valorização do iMóvel "Terreno em Sangano" no

balanço consolidado do BES apresentava uma sobreavaliação do referido imóvel em montante

superior à material idade definida pela KPMG no âmbito e para efeitos da auditoria do Grupo

BES.

537. A KPMG tinha.conhecimento dos factos constantes dos pontos 590 a 592

supra.

538. (ii) Conforme referido nos pontos 400 a 408 supra „ no âmbito da auditoria

sobre as contas consolidadas do BES referentes a 2012, a KPMG tomou conhecimento da

existência um conjunto de imóveis registados na rubrica " imobilizado em curso" do balanço

do BESA, pelo valor de 7.190.235 milhares de AOA, relativamente aos quais o BESA não

havia disponibilizado quaisquer escrituras, contratos promessa de Compra e Venda, Certidões

de Registo Predial ou outra documentação *que permitisse validar e/ou comprovar:
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a) a sua existência;

b) a respetiva titularidade pelo BESA h) o seu valor de aquisição e

c),as suas características.

539., Conforme referido nos pontos 399 a'407 supra, a KPMG teve conhecimento,

no âmbito da mesma auditoria, que não haviam sido efetuados, relativamente a esse conjunto

de imóveis, procedimentos de inspeção física, com vista a validar a respetiva existência,

porquanto a sua concreta localização era desconhecida. •

540. A KPMG teve, pois, conhecimento, no âmbito da auditoria sobre as contas

consolidadas do BES referentes ao 2012, de que não havia sido obtida, por não ter sido

possível obter,, qualquer informação e/ou documentação (prova de auditoria) de suporte à

existência, titularidade e valorização desse conjunto de imóveis, nem efetuados

procedimentos que permitissem ultrapassar, para efeitos de opinião sobre as contas

consolidadas BES referentes a 2012, a falta de informação que iria dar origem a uma reserva

no parecer, de auditor independente da KPMG Angola sobre as contas do BESA (relacionadas

com falta de informação e/ou documentação de suporte à existência, titularidade e valorização

desses imóveis).

541. A KPMG Angola emitiu, no dia 28 de junho de 2013, o Relatório de Auditor

Independente sobre as demonstrações financeiras' consolidadas do BESA referentes ao

exercício findo em 31 de dezembro de 2012, no qual fez constar, entre outras, a seguinte

reserva:

3. No decurso do exercício de 20111, também tinham sido identificados imóveis

no montante de 30.699.587 milhares de AOA que se encontravam registados na rubrica de

Bens não de uso próprio e que pelo facto de não serem de uso próprio, e tendo em

consideração a regra acima referida, não deveriam estar registados nas contas do Banc o. Em

2012, o Banco transferiu de Bens não de uso próprio para Imobilizado em' curso, imóveis no

Montante de 10.104:180 milhares de AOA (2011: 9.269.130 milhares de AOA) dado o Banco
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ter decidido utilizá - los na sua actividade e.estarem ern fase de construção. Contudo em 2012,

ainda não nos foi possível obter informação sobre a existência, titularidade e valorização de

imóveis no montante de 11.991.244 milhares de AOA (2011: 30.699.587 milhares de AOA),

pelo que não nos podemos pronunciar sobre a razoabilidade deste montante. (lis. 519-537,

maxime fls. 533-534v; 1469-1560, maxime fls. 1555v-1557, 1557v-1559)

542. A 30 de junho de 2013, o referido conjunto de imóveis continuava registado

no balanço do BESA, pelo valor de 7.190.235 milhares de AOA.

543. 0 referido conjunto de imóveis foi relevado no .balanço do BESA

considerado pelo BES na preparação das respetivas contas consolidadas intercalares

•referentes ao primeiro semestre de 2013.

544. A 30 de junho de 2013, o BESA continuava a não dispor, relativamente ao

referido conjunto de imóveis, da informação e/ou documentação referida nos pontos 594 a

595 supra.

545. A KPMG tinha conhecimento dos factos constantes dos pontos 597 a 599

supra.

546. (iii) Conforme referido nos pontos 404 a 407 supra, a- KPMG teve

conhecimento, no âmbito da auditoria .sobre as contas consolidadas do BES referentes'a 2012,

da existência de um ativo com a descrição "ESCOM", registado na rubrica "Outros

Valores/devedores" do balanço do BESA pelo valor de 4.801.009.000 AOA, relativamente ao

qual o BESA não havia disponibilizado contratos e/ou registos que permitissem associá-lo a

qualquer imóvel e, consequentemente. identificar a sua localização e/ou validar a• sua
existência, bem corno a sua titularidade e adequada valorização.

547. A KPMG teve conhecimento, no •âmbito da auditoria sobre as contas
consolidadas do BES referentes ao 2012. de que não havia sido obtida, por não ter sido

possível obter, qualquer informação e/ou documentação (prova de auditoria) de suporte à

existência, titularidade e valorização 'desse conjunto de imóveis, nem terem sido efetuados
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procedimentos que permitissem ultrapassar, , para efeitos de opinião sobre as contas

consolidadas BES referentes a 2012, a falta de informação que iria dar origem a uma reserva

no parecer de auditor independente da KPMG Angola sobre as contas do BESA (relacionadas

com falta de informação e/ou documentação de suporte à existência, titularidade e valorização

áesses imóveis).

548. A 30 de junho de 2013, o referido ativo continuava registado no balanço do

BESA, pelt) valor de 4.801.009.000 AOA.. . .

. 549. O referido ativo foi relevado no balanço do BESA considerado pelo BES na

preparação das respetivas contas consolidadas intercalares referentes ao primeiro semestre de

2013.

550. A 30 de junho de 2013, o BESA continuava a não dispor, relativamente ao

referido ativo, da informação e/ou documentação referida no ponto 546 supra.

551. A KPMG tinha conhecimento dos factos constantes dos pontos 603 a 606

supra.

552. Os procedimentos que a KPMG Angola transmitiu à KPMG terem sido

efetuados com vista a validar a existência, titularidadet valorização dos imóveis reconhecidos

no balanço do BESA a 30 de junho de 2013, não eram, face às situações detetadaS no âmbito

da auditoria de 2012, suficientes para a KPMG poder concluir pela inexistência de situações

na carteira de imóveis do BESA suscetíveis de gerar desvios materiais nas contas

consolidadas intercalares do BES referentes ao período findo em 30 de junho de 2013.

• 553. Emitiu, no dia 14 de agosto de 2013, o Relatório de Revisão Limitada sobre

a informação financeira consolidada do BES referente ao período de seis meses findo em 30

de junho de 2013, no qual fez constar, sem reservas; o parecer de que" nada chegou ao nosso

conhecimento que nos leve a concluir que a in formação financeira consolidada do período de

seis meses findo em 30 de Junho de 2013, não esteja isenta de distorções materialmente
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relevantes que afectem a sua conformidade com o IAS 34 — Relato Financeiro Intercalar e que

não esteja completa, verdadeira , actual, clara objetiva e lícita

554. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos,

os quais são factos próprios, em que interveio e que praticou.

555. A KPMG sabia que: a) A 30 de junho de 2013, a valorização do imóvel "

Terreno em Sangano " no balanço consolidado do BES apresentava uma sobreavaliação do

referido imóvel em montante superior à materialidade definida pela KPMG no âmbito e para

efeitos da revisão limitada sobre as demonstrações financeiras consolidadas BES referentes ao

primeiro semestre de 2013; b) A 30 de junho.de 2013, o BESA continuava a não dispor,

relativamente ao referido conjunto de imóveis registado no balanço do BESA 7.190.235.000

• AOA e que foi relevado no 'balanço consolidado das contas consolidadas intercalares
referentes ao primeiro semestre de 2013 do BES, da informação e7ou documentação de

suporte à existência, titularidade e valorização desses imóveis; c) A• 30 de junho de 2013, o

BESA continuava a não dispor, relativamente ao saldo "Escorn" registado no balanço do

BESA 4.801.009.000 AOA e que foi relevado no balanço das demonstrações financeiras

consolidadas intercalares referentes ao primeiro semestre de 2013 do BES, da informação

e/ou documentação de suporte à existência, titularidade e valorização desse ativo; d) Os

procedimentos que a KPMG Angola lhe transmitiu terem .sido efetuados com vista a validar a

existência, titularidade e valorização dos imóveis reconhecidos no balanço do BESA a 30 de

junho de 2013, não eram, face às situações deletadas no âmbito da auditoria .de 2012,

suficientes para poder concluir pela inexistência de situações na carteira de imóveis do BESA

suscetíveis de gerar desvios materiais nas contas consolidadas intercalareS do BES referentes

ao período findo em 30 de junho de 2013; e) Emitiu, no dia 14 de agosto de 2013, o Relatório•

de Revisão Limitada sobre a informação financeira consolidada do BES referente ao período

de seis meses findo em 30 de junho de 2013, declarando, sem reservas, que "nada chegou ao

nósso conhecimento que nos leve a concluir que a informação financeira consolidada do

período de seis meses findo em 30 de Junho de 2013, não esteja isenta de distorções

materialmente relevantes que afectem a sua conformidade com o IAS 34 — Relato Financeiro

Intercalar e que não esteja completa, verdadeira, actual, clara objetiva e lícita ".
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556. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.

SUBSECÇÃO V — DA AUDITORIA EFETUADA PELA KPMG SOBRE A

INFORMAÇÃO FINANCEIRA CONTIDA NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CONSOLIDADAS DO BES RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2013 •

DIVISÃO I - ENQUADRAMENTO

• 557. A KPMG emitiu, no dia 9 de abril de 2014, a Certificação Legal -dos Contas e

Relatório de Auditoria sobre a informação financeira consolidada contida -no Relatório de

Gestão e nas demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2013.

558. Na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as

demonstrações finanéeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2013, a KPMG

expressou a opinião de que "as referidas demonstrações financeiras consolidádas apresentam

de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos matérias relevantes, a posição

financeira consolidada do Banco Espirito Santo, S.A., ern 31 de dezembro de 2Ó13, o

resultado consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as alterações

nos capitais próprios consolidados, e Os fluxos consolidados de caixa no exercício findo

• naquela data, em conformidade com as !FRS tal 'corm adoptadas na União Europeia e a
informação nelas constante é corrfpleta, verdadeitza, atual, clara, objetiva e lícita".

559. A KPMG não incluiu reservas na opinião por si emitida na Certificação

Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas s

do BES referentes ao exercício de 2013.

560. A KPMG fez constar, na Certificação Legal das Corps e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de

2013, uma ênfase com o seguinte teor:

- 370



Processo: 290/20.2YUSTRI1
Referéncia: 17739995

Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Recurso Penal

" Sem afectar a nossa opinião expressa no parágrafo anterior, chamamos a atenção

para a Nota 40, a qual *descreve a situação relativa à subscrição, pelos clientes do BES, de

instrumentos de dívida emitidos pela Espírito Santo Internacional, S.A. ("ESI") e refere a

expectativa do Conselho de Administração do Banco quanto aos possíveis meios de

, reembolso dos mesmos através da implementação do plano de desalavancagem dos activos da

ESI, do apo'io dos seus accionistas e da capacidade da ESI para a obtenção ou renovação de

linhas de crédito nos mercados financeiro s e ainda do eventual apoio que possa vir a ser

•necessário por parte do Grupo ESFG e do BES".

561. A equipa da KPMG responsável pela auditoria sobre as demonstraçâès

financeiras consolidadas do Grupo BES referentes ao exercício de 2013 (denominada "Group

•Engagement Team"), tinha a seguinte composição:

a) Sílvia Gomes ( Engagement Partner );

Inês Viegas ( Partner );

c) Fernando Antunes ( Partner );

d) Pedro Guerreiro ( Senior Manager );

e) Carolina Estevão ( Senior Manager );

0 Marco Alves ( Manager );

g) Luís Andrade ( Manager );

h) Bruno Gaspar ( Manager );

i) João Sarande'ses (Manager);

j) Luís Carvalho ( Manager );

k) Sara Do mingues (Manager);
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1) Joana Quintas ( Senior );

m) Ana André ( Senior ); ,

n) Angela Leal ( Senio.r );

o) João Jesus ( Senior );

p) Cristina Barroso ( Senior );

q) Ana Rita Martins ( Senior );

r) André Penedo ( Staff);

s) Francisco Sousa ( Staff);

t) Jorge Monteiro ( Staff);

u) João Morgado ( Staff );

v) Inês Coutinho ( Staff );

w) Inês Marques ( Staff);

. x) Pedro Loureiro ( Staff ).

562. Para além das pessoas identificadas no ponto supra, participaram também na

auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BES referentes ao

exercício de 2013:

a) Sikander Sattar ( Senior Partner );

b) Vitor Ribeirinho ( Head of Audit );

• c) Ana Dourado ( Other Partner ).
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563. Inês Filipe foi a revisora do controlo de qualidade do trabalho de auditoria

.("Engagement Quality Control Reviewer") levado a cabo pela referida equipa da KPMG

sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BE.S referentes ao exercício.de 2013.

564. A KPMG definiu, • no âmbito e para efeitos da 'auditoria •sobre as
demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2013, um nível de

materialidade global de €20.000.000,00, e um níve1. de materialidade de execução de.

E l 5.000.000,00.

DIVISÃO — DA INSUFICIENTE DOCUMENTAÇÃO, NOS PAPÉIS DE

TRABALHO *DA KPMG, DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE

COMPONENTES DO GRUPO BES COMO "COMPONENTES NÃO

.SIGNIFICATIVOS"

565. Em 31/12/2013, o BES detinha uma participação de 40% no capital social do

"Aman Bank", e o controlo sobre as atividades desse banco.

566. Em 31/12/2013, o BES detinha uma participação de 99,99% no capital

social do 'ES Bank Miami". ;

567. 0 BES consolidou, nas suas demonstrações financeiras consolidadas

referentes ao exercício de 2013, pelo método de .consolidação integral, o balanço e os

resultados do -Aman Bank" e do "ES Bank Miami" respeitantes ao mencionado exercício.

568. No âmbito da conceção do plano da auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2013, a KPMG classificou o "ES

Bank Miami" e o "Aman Bank" como "componentes não significativoS" do Grupo BES.

569. A KPMG documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria •

sobre o exercício de 2013 do Grupo BES, ter clas'sificado o "ES Bank Miami" e o ."Aman •

Bank" como "componentes não significativos" do Grupo BES. -
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570. Na sequência da classificação do "ES Bank Miami" e do "Aman Bank"

como componentes não significativos do Grupo BES, a KPMG:

a) Não realizou, no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2013, por si e/ou através de outras

entidades da rede KPMG, uma auditoria sobre a informação financeira às mesmas respeitante,

que foi objeto consolidação nas referidas demonstrações financeiras do Grupo BES;

b) Prescindiu, para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do grupo BES, do envio de qualquer reporte por parte das entidades da rede

KPMG que efetuaram as auditorias estatutárias sobre o "Aman Bank" (KPMG Líbia) e sobre

o "ES Bank Miami" (KPMG Miami);

c) Realizou (somente) procedimentos analíticos, ao nível do Grup.o BES, sobre a

informação financeira relativa aos referidos componentes.

571. A KPMG documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria

sobre o exercício de 2013 do Grupo BES, a propósito do. "Threshold for financial

significance" dos componentes do Grupo BES, a seguinte informação: "Por solicitação da

Comissão Executiva do BES, a KPMG faz trabalho de auditoria para efeitos das

demonstrações financeiras do BES com referência ao YE2013 na quase totalidade das

empresas que consolidam diretamente no banco.. As principais excepções, são as entidades

abaixo indicadas: Moza Bank Aman Bank Parsuni — Sociedade Unipessoal, SOPS (Portugal);.

Quinta dos ..Cónegos Sociedade Imobiliária, S.A. (Portugal); Oblog Consulting, S.A..

(Portugal); ESE GUR — Espirito Santo Segurança, S.A. (Portugal); -Europ Assistance —
Companhia Portuguesa de Seguros de Assistência, S.A. (EURASS) (Portugal); Locarent —
Companhia Portuguesa de Seguros de Viaturas, S.A. (Portugal); Banco Delle Tre Venezie,

Spa (Itália); Nanium, S.A.. (Portugal); Aenor Douro — Estradas do Douro Interior, S.A.
(Portugal); Ascendi Pinhal Interior — Estradas do Pinhal Inferior, S.A. (Portugal); Unicre —

Instituição Financeira de Crédito S.A. (Portugal). Espirito Santo Representação S.A., Ltda (E

-SREP) ljar Leasing Árgélie
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Estas entidades; em conjunto, representam. uma % irrelevante do activo

consolidado do BES. Desta forma optámos por não determinar.qualquer tipo de thresold., pois

auditamos a quase totalidade das empresas do Grupo. Deve ser referi do adicionalmente que

não foi identificado em nenhuma das entidades • acima um risco significativo para as
demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BES.".

572. A KPMG não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria

• sobre o exercício de 2013 do Grupo BES, informação que permita a um revisor/auditor
experiente, sem conhecimento prévio do Grupo BES' e do trabalho desenvolvido pelo

Arguida, compreender o/s critério/s observados ria classificação do" Aman Bank " e do " ES

Miami Bank " cómo componentes "não significativos" do Grupo BES, nem as bases de

suporte do julgamento pela mesma efetuado (e/ou os fundamentos da decisão tomada) quanto

a essa classificação_.

573. A 31/12/2013:

a) o valor total do ativo do "Aman Bank" era de 868.941 milhares de euros.e

representava 1,08% do valor total do ativo consolidado do Grupo BES, que era de 80.608.016

milhares de euros;

b) o valor total do ativo do "ES Miami Bank" era de 575.287 milhares de euros, e

representava 0,71% do valor total. do ativo consolidado do Grupo BES, que era de 80.608.016

milhares de euros;

c) o valor conjunto do ativo total do "Aman Bank" e do "ES Miami Bank"

(1.444.228 milhares de éuros) representava cerca de 1,79% do valor total do ativo

consolidado do Grupo BES. •

574. A KPMG não documeMou, contudo, nos seus papéis de trabalho referentes

ao exercício de 2013 do Grupo BES, os critérios pela mesma observados e/ou os motivos

pelos quais classificou o "Aman _Bank" e o "ES Miami Bank" como "componentes não

significativos" do Grupo BES.
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575. A KPMG não documentou nos mesmos papéis de•trabalho uma justificação
para a não classificação do "Aman Bank" como urn componente "Likely to include significant

risk", considerando o risco de existência de erros materialmente relevantes, atento o seu

enquadramento politico e posicionamento geográfico (Líbia).

576. A KPMG, relativamente ao componente "BES GMBH" , não documentou,

nos mesmos papéis de trabalho, informação que permita a um revisor/auditor experiente, sem

conhecimento prévio do Grupo BES e do trabalho desenvolvido pelo Arguida, compreender:

i) a classificação que foi atribuída pela Arguida ao componente "BES GMBH" , ii) as bases

de suporte das decisões tomadas (em concreto, quanto ao tipo de trabalho que, na fase de

planeamento da auditoria, foi definido efetuar sobre o referido componente, iii) o trabalho

efetivamente efetuado sobre o referido componente (maxime , sobre a informação financeira

ao mesmo respeitante).

577. A 31/12/2013, o BES detinha uma participação de 100% no capital social da

"BES Beteiligu+ngs, Gmbl-r (de ora ern diante, "BES GMB1-r).

578. Em 31 de dezembro de 2013 o total de ativo (individual) dessa entidade

acendia a € 373.800.000,00.

• 579. A KPMG não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria

sobre o exercício' de 2013 do Grupo BES, i) se atribuiu ao componente "BES GMBH" uma

classificação ( maxime, de "componente significativo" ou "não significativo"), ii) qual o tipo

de trabalho que, na fase de planeamento da auditoria, foi definido levar a• cabo sobre essa
componente ( maxime , sobre a informação financeira relativa à mesma, que foi objeto de'

consolidação), iii) qualquer análise relativa a essa entidade (com exceção do teste à

consolidação).

580. A KPMG emitiu, a 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e

Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2013, no qual fez constar, sem reservas, a opinião de que as mesmas "

apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes,
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a posição financeira consolidada do BES, o resultado consolidado das suas operações, o

rendimento integral consolidado, as alterações no capitais próprios consolidados, e os fluxos

consolidados de caixà dessa entidade, em conformidade com as IFRS, tal como adoptadas na

União Europeia e a informação nelas constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e

licita". •

581. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos,

os quais são factos próprios, em que interveio e que praticou.

582. A KPMG sabia que:

a) A 31/12/2013 o valor total do ativo do "Aman Bank" era de 868.941 milhares

* de euros e representava 1,08% do valor total do ativo consolidado do Grupo BES, que era de

80.608.016 milhares de euros;

b) A 31/12/2013 o valor total do ativo do "ES Miami Bank" era de 575.287

milhares de euros, e representava 0,71% do valor total do ativo consolidado do Grupo BES,

•que era de 80.608.016 milhares de euros;

c) o valor conjunto do ativo total do "Aman Bank" e do "ES Miami Bank"

(1.444.228 milhares de- euros) representava cerca de 1,79% do valor total do ativo

consolidado do Grupo BES;

d) A 31/12/2013, o BES detinha uma participação de 100% no capital social da

"BES GMBH";

e) Em 31 de dezembro de 2013 o total de ativo (individual) da "BES GMBH"

ascendia a 373.800 milhares de euros;

O Documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2013 do Grupo BES, ter classificado o "Aman Bank" e o "ES Miami Bank"

como componentes "não significativos!' do Grupo BES;
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g) Não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2013 do Grupo BES, os factos descritos nos pontos 627, 629 e 630 supra;

h) Não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2013 do Grupo BES, informação.que permita a um revisor/auditor experiente,

sem conhecimento prévio- do Grupo BES e do trabalho 'desenvolvido pelo Arguida,

compreender o/s critério/5 observados na classificação do " Aman Bank " e do ES Miami

Bank " corno componentes "não significativos" do Grupo BES, nem as bases de suporte do

julgamento pela mesma efetuado (e/ou a decisão tomada) quanto a essa classificação;

i) Não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2013 do Grupo BES, informação que permita a um revisor/auditor experiente,

sem conhecimento prévio do • Grupo BES e do trabalho desenvolvido pelo Arguida,

compreender: i) a classificação que foi atribuída pela Arguida ao componente "BES GMBH",

ii) as bases de suporte das decisões tomadas (em concreto, quanta ao tipo de trabalho que, na

fase de planeamento da auditoria, foi definido efetuar sobre o referido componente, iii) o

trabalho efetivamente efetuado sobre o referido componente (maxime , sobre a informação

financeira ao mesmo respeitante);

j) Emitiu, em 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de

2013, afirmando que estas " apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os

aspectos materialmente relevantes•, a posição financeira consolidada do BES, o resultado

"consolidado das suas operações, o rendimentó integral consolidado, as alterações no cápitaiS

próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa dessa entidade, em conformidade

corn as 1FRS

583. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.

DIVISÃO Ill — DA AUDITORIA EFETUADA SOBRE A INFORMAÇÃO

FINANCEIRA REFERENTE AO BESA OBJETO DE CONSOLIDAÇÃO NAS

CONTAS D9 BES SUBDIVISÃO I — ENQUADRAMENTO
378 •
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584. (i) O BES aprovou e divulgou, nas suas demonstrações financeiras

consolidadas referentes ao exercício de 2013, o seguinte Balanço Consolidado:

•

(Em milhares de euros) Dez. 13

ACTIVO ' . '

'Caixa e disponibilidades em ban cos centrals 1.719.363

1)ispuitibilidades em outras iitstituições de cédito 542,945

Ativos financeiros detidos tira ric•wiciação 2.507.932

Outros ativos financeiros arOisto valor arm& de resultados 3.874.347

Ativos financeiros disponíveis para venda 8.486.605

Aplicações em instituições de crédito 5.431.464
Credit° a clientes 46.334.896

Investimentos detidos até ã maturidade • 1.499.639

Derivados de cobertura . 363.391

Ativos não correntes detidos para venda
_

3.567.011

Propriedades de investimento 395.855

Outros ativos tangiveis 925.438

Ativos intal'igiveis 455.35Z

Inve:stimemos erri associadas e filiais excluídas da consolidação 536.666

Ativos por irnpostos correntes • 36.399s

Ativos por impostos diferidos 1.034.318

Provisões técnicas de rcsseguro cedido
.

10.435
Outros ativos 2.885.960

'1.0.1.Al. DO AC'I'1VO 80.608.016
PASSIVO: •

'Recursos de bancos centrais 9.530.130

Passivos Financeinis detidos para neQociaçào 1.284.272

Recursos dc ()Innis instituições dc crédito 4.999.493

Recursos de clientes e outros empréstimos 36.830.89

Responsabilidades representadas pt ir títub)s
Derivados de coberrura

11.919.45

çontratos de investimento

130.71'

4.278.06

Passivos túo correntes detidos para venda
Provisões

192.45
236.95

Provist>es Técnicas 1.754.655

Passivos por impostos correntes 101.

Passivos por impostos diferido!: 57.12

Outros passivos subordinados 1.066.29

Ouuos passivos
TOTAL DO PASSIVO

1.219.72
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.CAPIyAl. PROPR10: •

Capital • • 5.040.124
1.067.596Prémios de emissão •

,.
Outros instrumentos de capital 29.162

Ações próprias (858)

Ações preferenciais,, • 159.342

Reservas resUltados transitados e outro rendimento integr (517.558),

. 6.246.6931Resultado liquido do exercício atribuível aos acionistas do Banc

Interesses que não controlam • .  _ , 802.603
TOTAL DO CAPITAL PRÓPR10 7.049.296

TOTAL I-)0 CAPITAL PROPRIO E DO PASSIVO
80.608.018

585. 0 valor da rubrica "Crédito a Clientes" do balanço consolidado divulgado

pelo BES, com referência a 31/12/2013, era de 46.334.896 milhares de euros.

586. 0 valor da rubrica "Ativos Não Correntes Detidos para Venda" do balanço

consolidado divulgado pelo BES, com referência a 31/12/2013, era de 1567.011 milhares de

e uro s .

587. 0 BES divulgou, nas suas demonstrações financeiras consolidadas referentes

ao exercício de 2013, a seguinte Demonstração de Resultados consolidados:

• (Em milhares de curos)•

1uros e rendimentos similares ' 3.467.017

Juros e encargos similares _ 2.432.709

Nlargcm financeira 1.034.308

Rend imentos de instrumentos de capital 58.498

Rendimentos dc serviços e comissões _ 865.815
.1-:..'neargos com serviços e comissões • 200.178

Resultados de ativos e passivos avaliados an justo valor através de resultados ' (299.4221

441.112.esultados de ativos financeiros detidos para venda '

'Resultados de reavaliação cambial
•

(4.203)
(68.616)Resultados de alienação de outros ativos

Prémios líquidos de resseguro • 355.329

Custos com sinistros líquidos dc resseguro 245.351

Variações das provisões técnicas líquidas de resseguro 32.799

Outros resultados de exploração (69.157)

1.900.939Proveitos Operacionais

Custos com pessoal 575.025
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Gastos gerais administrativos 454.086
, .

Depreciações e amortizações 107.861

Provisões líquidas de reposições e anulações (10.264),

1.005.092linparidade do crédito líquida de reversões e recuperações

línparidade de outros ativos financeiros líquida de reversões e recuperações 104.108

323.9531rnparidade de outros ativos líquida de r•eversões e recuperações
Custos Operacionais • 2.55.8.861,

-Alienado de subsidiárias e associadas
,

Resultados da aquisição por etapas do controlo em subsidiárias -
Resultados de associadas 1.091

Resultado anus de impostos . (657.831)

Impostos sobre 0 rendimento
Correntes . 147.349

Diferidos -
.
.

-
(319.888)
S172.539)
(485.292)Resultado de atividades em continuação

Resultado de atividades descontinuadas . . (29.579)

Resultado liquid() do exercício (514.871)

(514.871)Atribttivel aos acionistas do Banco

Atribuível 205 interesses não controlados 2.687

. (514.871)

588. 0 valor da rubrica "ImParidade do Crédito Líquida de Reversões e

Recuperações" da demonstração de resultados consolidados divulgada pelo BES, com

referência a 31/12/2013, era de 1.005.092 milhares de euros.

589. 0 valor da rubrica "Juros e Rendimento Similares" da demonstração de

resultados consolidados divulgada pelo BES, com referência a 31/12/2013, era de 3.467.017

milhares de euros.

. 590. 0 valor da rubrica "Margem Financeira' da demonstração de resultados

consolidados divulgada pelo ?ES, com referência a 31/12/2013, era de 1:034.308 milhares de

euros.

591. 0 valor da 'rubrica "Resultado Liquido" da demonstração de resultados

consolidados, divulgada pelo BES, com referência'a 31/12/2013, era de 514.871 milhares de

euros.
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. 592. Nas suas demonstrações financeiras consolidadas referentes ao exercício de

2013, o BES consolidou, pelo método de consolidação integral, informação financeira -relativa

ao BESA.

593. Para efeitos de consolidação da informação financeira relativa ao BESA, o

BES utilizou informação financeira preparada pelo BESA.

594. 0 balanço do BESA a 31/12/2013, considerado pelo BES (antes de

ajustamentos de consolidação) para efeitos de consolidação nas suas contas (consolidadas)

relativas ao exercício de 2013, foi o seguinte:

de euros)

Descrição

2013 .

382
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Caixa e disponibilidades bancos centrais 439.557

Dispc.inibilidades em outras instituições de crédito 4.758,

Outros ativos fulanceiros ao justo valor através de resultados

-

Ativt is financeiros disponíveis para venda
_

730.356

ApUcacões em instituições de crédito 13.098
Crédito a clientes 1 5.712.367

Ativos não correntes detidos para venda 778.535

Outro ativos tangiveis • . 480.435

Ativos intangíveis 8.369

Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação

2.987

Ativos por impostos Corrente: 1.139,

Outros Ativos • 63.436
Total do A tiro

'

8.235.037

Recursos de Bancos Centrais -

Recursos de outras instituições de crédito . 4.434.213

Recursos de clientes e ouiros empréstimos 2.596.779

Passivos nau correntes detidos para venda • _

Provisões - -

passiv< is pot- impostos correntes 276

Outros passivos subordinados . -
_

Instrumentos representativos de capital 23.905

Outros passivos ' • -

Total do Passivo
•

7.055.173

•

Capital . 486.208,

Reservas de n.. -avaliação • 4.420
Outras reservas e resultados transitados • 648.961

Resultado líquido 443.275

Toiril de Capital ' 1.179.864

Total de Passivo + Capital 8.235.037

595. A Demonstração de Resultados do BESA considerada pelo BES (antes de

ajustamentos de consolidação) para efeitos de consolidação nas suas contas relativas ao

exercício de 2013, foi a seguinte:
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(Em millares de eums) 2013

pcscrição
,

Resultado Financeiro 234318

Serviço a clientes 30.485
Produto Bancírio Comercial • 265.003

Resultados de Operaçt>cs I;inanceiras e diversos
,

(44 3 16)
Produto Bancário Total •

. 220.487

Custos com pessoal - .... (45.466)
• 463)(54. -Gastos Gerais Administrativos

•Depreciaç+Ncs e amortizaçiles (12.384)

Resultado Bruto . 108.174

I rnparidadc do credito • (67.899)

Outras provisões

Resultado antes dc impostos 40.275,

Impostos correntes

I rnpostos diferidos.

Resultado ap4-is impostos • ' 40.275
Interesses minoritários

Resultado líquido) do exercido • 40.275
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596. 0 BESA era, para além do próprio BES (individual), a entidade com maior

representatividade no ativo consolidado do Grupo BES a 31/12/2013.

• 597. No âmbito da conceção do plano da auditoria relativa às demonstrações

financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2013, a KPMG classificou o

BESA como componente significativo do Grupo BES, por considerar tratar-se de um

componente com importância financeira individLial ("individually financially significant")

•para o Grupo (BES).

598. A classificação do BESA como componente significativo do Grupo BES

determinou, de acordo com o plano de auditoria da KPMG para o exercício de 2013, a

realização de uma auditoria (completa) sobre a informação financeira preparada pelo BESA

para efeitos de consolidação nas contas (consolidadas) do BES.

599. A auditoria efetuada sobre a informação financeira referente ao BESA,

• relativa ao exercício findo a 31 de dezembro de 2013, tinha por objetivo a emissão de uma
opinião por parte da KPMG, enquanto auditor do (Grupo) BES, sobre se as demonstrações

financeiras consolidadas do BES, preparadas de acordo com as International .Financial

Reporting Standards (IFRS), 'apresentavam de forma verdadeira e apropriada, em todos os

aspetos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do Grupo BES, a 31 de

, dezembro de 2013.

600.'0 Grupo BES designou a KPMG Angola para executar a auditoria •sobre a

informação financeira preparada pelo BESA para efeitos de consolidação nas contas do BES.

601. A KPMG aceitou.a designação da KPMG Angola para executar a auditoria

sobre a informação financeira preparada pelo BESA para efeitos de consolidação nas contas

do BES.

02. A KPMG transmitiu à KPMG Angola, com vista à realização da referida

auditoria sobre o componente BESA, um documento onde fez constar instruções de auditoria.
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603. A KPMG identificou, nas instruções de auditoria que transmitiu à KPMG•

Angola, um conjunto de riscos significativos de distorção material nas demonstrações

financeiras do Grupo (BES), devido a fraude ou erro, que considerava serem relevantes para o

escopo do trabalho de auditoria a realizar pelos vários auditores dos componentes (entre os

quais se contava a KPMG Angola), enquanto parte *do trabalho de auditoria sobre as

demonstrações financeiras do Grupo BES.

604. A KPMG fez constar nas referidas instruções de auditoria, entre outros, os

seguintes riscos significativos. de distorção material, devido a fraude ou erro, das

demonstrações financeiras do grupo. BES: a) Inadequada valorização da carteira de crédito

(imparidade do crédito), tendo em consideração a pressão envolvente de aumento dos

resultados e a melhoria dos rácios (AV) (" Impairment of loans portfolio considering the

current economic'environment and the markets pressure in terms of results increase and ratios

improvement ; b) Revenue recognition sobre a margem financeira (CEA) ("

.Revenue recognition — Net interest,income (C.E.A)".

605. A KPMG solicitou ainda, nas referidas' instruções de, auditoria, que os

auditores dos componentes (entre os quais se contava a KPMG Angola), lhe comunicassem,

atempadamente, quaisquer outros riscos significativos de distorção material, devido a fraude

ou erro, que fossem identificados, bem como as respostas a tais riscos. •

606. A KPMG Angola confirmou à KPMG, através de documento assinado por

Inês Filipe, datado de l 1 de novembro de 2013, ter recebido as instruções de auditoria que lhe

' haviam sido transmitidas.

A KPMG Angola transmitiu à KPMG, através de document() - intitulado

"Highlights Interim Memorandum - Audit", remetido por Inês Filipe, em representação da

KPMG Angola, e datado de 4 de dezembro de 2013, a seguinte informação relativa ao risco

significativo identificado de ''Inadequada valorização (imparidade) da carteira de crédito"- do

•BESA: •
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"Risk Short Description / Inadequada valorização da carteira de crédito + Juros

(imparidade do crédito), tendo em consideração (i) a extensão e completude da informação,

(ii) a complexidade associada e (iii).o elevado volume de transações" (...)

•Results / Findings, inclding the consideration of contradictory evidence in
assessing management's judgements regarding accounting estimates (applicable to significant

risks and going concern risk; not applicable to financia 1 statement level risk):

Ern Assembleia Geral de acionistas ocorrida a 28 de junho de 2013, foram

aprovadas novas regras de governação societário com a nomeação de um novo Conselho de

Administração do Banco. Após o início das suas funções de gestão efetiva, a nova Comissão

Executiva do Conselho de Administração do BESA tomou a iniciativa de dar inicio a um

processo de revisão dos processos internos do Banco, incluindo a redefinição de

procedimentos e controlos, com o objetivo de suportar o desenvolvimento da s ua atividade e

permitir o robustecimento do seu sistema de controlo interno, de forma a assegurar que a

gestão e controlo das operações do Banco eram efetuados de acordo corn os objetivos

estabelecidos pela .gestão e pelos acionistas. Nomeadamente, no que respeita ao processo de

quantificação da imparidade da carteira ,de crédito Concedido, o Banco está a proceder á

revisão dos procedimentos, políticas, mecanismos, metodologias, fontes de informação e

desenvolvimentos informáticos utilizados para o cálculo da imparidade individual e coletiva

da carteira de crédito.

Em Consequência desse processo de reorganização, que está em curso, a esta data

ainda não nos foi possível obter, por parte do Banco, a informação necessária corn vista à boa

execução dos nossos procedimentos de auditoria sobre a carteira de crédito do banco. De

acordo com a informação que nos foi transmitida pelo management do Banco, é expectável

que informação por nós solicitada venha a ser disponibilizada até ao final do corrente ano."

607. A KPMG Angola identificou, no referido documento, os seguintes riscos

significativos de distorção material (que não haviam sido identificados pela KPMG nas suas

instruções de auditoria):
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a) "Incorreto cálculo e registo de valias cambiais";

b) "Carteira de imóveis d o Banco — Existência, titularidade e valorização".

608. Relativamente ao risco "Carteira de imóveis do Banco — Existência,
titularidade e valorização", a KPMG Angola documentou o seguinte:

"Risk Short Description / Carteira de imóveis do Banco — Existência, titularidade

e valorização Detailed Description / Considerando a relevância da carteira de imóveis no

balanço do banco e a: (i) subjetividade inerente à valorização dos ativos imobiliários; (ii)

dificuldades/morosidade assrociadas ao registo formal de p ropriedades em Angola,

consideramos existir um risco significativo associado: (i) ao valor realizável da carteira de

imóveis. do Banco; (ii) à existência de documentação comprovativa da existência e.

titularidade dos imóveis detidos pelo Banco, respectivamente.

(.:.) Results / Findings, including the consideration of contradictory evidence

inassessing management's judgements regarding accounting estimates (applicable to

significant risks and going concern risk; not applicable to financial statement level risk):

A esta data, em consequência do processo de reorganização em curso acima
1 •

referido, ainda não nos foi possível obter, por parte do Banco, a informação necessária com

vista à boa execução dos nossos procedimentos de auditoria sobre a carteira de imóveis do

Banco, com vista a concluir sobre a respetiva (i) existência, (ii) titularidade e (iii) valorização.

De acordo corn a informação que nos foi transmitida pelo management do Banco, é

expectável que a informação por nós solicitada venha a ser disponibiliza da até ao final do

corrente ano." •

• 60§. A auditoria sobre a informação financeira da componente BESA referente ao

exercício de 2013 foi executada pela KPMG Angola, com o apoio da.KPMG.
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610. A equipa de trabalho responsável pelo trabalho de campo da auditoria

efetuada sobre a informação preparada pelo BESA para efeitos de consolidação nas contas

consolidadas do BES, incluía os seguintes colaboradores da KPMG:

a) Ana André (senior);

b) Marco André Rodrigues Alves (manager);

611-. No âmbito da referida auditoria, Ana André e Marco André Rodrigues Alves •

participaram nos trabalhos de campo sobre a carteira de crédito do BESA, designadamente na

análise•sobre a respetiva valorização/imparidade.

612. Para além dos colaboradores da KPMG identificados supra, colaborou

também nos trabalhos de auditoria ao.BESA uma equipa local (Angola), da KPMG Angola,

constituída por colaboradores com a categoria de staff.

613. Inês Filipe foi a responsável pela coordenação e execução da auditoria levada.

a cabo pela equipa de trabalho de campo sobre o BESA.

614. A referida auditoria foi também acompanhada por Inês Viegas, Sikander

Sattar, Vítor Ribeirinho e Fernando Antunes.

615..A auditoria sobre a carteira de crédito do BESA 1o1 acompanhada, em

especial, por Inês Filipe e por Sikander Sattar. •

616. A KPMG Angola transmitiu à KPMG, através de documento intitulado

"Appendix C.05.01 / Interoffice Audit Report on Financial Information Prepared for

.. Consolidation Purposes", assinado por Inês Filipe, e datado de 4 de abril de 2014, a seguinte

opinião relativa à auditoria efetuada sobre a informação financeira preparada pelo BESA

(para efeitos de cons.olidação nas contas do BES referentes a 2013):

We have audited the financial information prepared for consolidation purposes

of &MC° Espírito Santo Angola ("the Company'), on the accompanying finalcial reporting
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package. We conducted our audit in accordance with the. KPMG Audit Manual -

international. The Angolan hidustrial Tax Code allows the deduction to taxabale income of

all income from Angolan State public debt securities. •

For purposes of determining the amount of industrial tax- ('Imposto Industrial')

payable, the company has been deducting all the financial income associated with

transaction with Angolan State. Until this date, the Bank has not presented its with the

demonstration that this understanding/practice is in accordance with de Angolan tax

legislation, therefore we cannot conclude about the reasonableness of the amount of 'Imposto

'hrdustrial' recorded under the caption "Impostos Correntes" of the accompanying financial

reporting package. In our opinion, except for the- effects of such adjustentents, if any, as

might have been determined to be necessary had we been able to satisfy ourselves as to the

amount of ' Imposto Industrial.' recorded under the caption ' Impostos Correntes', the

financial information prepared for consolidation purposes as of and for .the year ended 31

December 2013, has been prepared, in all material respects, inconformity with the

instructions issued by the group management of Banco Espírito Santo's to components. This

report is intended solely for use by KPMG Portugal/ KPMG Luxembourgin. connection with

its midi! of Banco• Espirito Santo's consolidation financial statements as qf and for the year

ended 31 December 2013 and should not be used for any other purpose."

617. A KPMG integrou o documento, "Appendix C.0 5.01/Interoffice Audit

Report on Financial Information Prepared for Consolidation Purposes" , de 4 de abri l  de 2014,

nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de 2013 do Grupo BES.

618. Para além do referido documento, e juntamente com o mesmo, a KPMG

Angola disponibilizou também à KPMG uni outro documento intitulado "Highlights

Completion Memorandum - Audit " , igualmente assinado por Inês Fil ipe em representação da

KPMG Angola e datado de 4 de abril de 2014, no qual fez constar, relativamente à auditoria

efetuada sobre o BESA, entre outra, informação sobre: a) o balanço do BESA a 31 de

dezembro de 2013;  b) a demonstração de resultados do BESA a 31 de dezembro de 2013; . c)

os níveis de materialidade definidos no àmbito e para efeitos da auditoria sobre o componente

• 390 •



Processo: 290/20.2YUSTRI1
Referência: 17739995

Tribunal da Relação de Lisboa •
Secçâo da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Recurso Penal

BESA, que foram: i) Materialidade (do componente): 4.226.000,00 USD; ii) Materialidade de

execução (do componente): 3.165.000,00 US'13,

d) os procedimentos 'de auditoria efetuados para dar resposta aos riscos

significativos identificados de i) "Revenue recognition sobre a margem financeira", ii)

"Inadequada valorização (imparidade) da carteira de crédito", iii) "Existência, titularidade e

valorização da carteira de imóveis", e respetivas conclusões.

619. A KPMG Angola fez constar no documento "Highlights Completion

Memorandum — Audit" de 4 de abril de 2014, relativamente à auditoria efetuada sobre a
valorização da carteira de crédito do BESA (incluindo juro corrido), a seguinte informação:

"Risk short description./ inadequada valorização da carteira de crédito (imparidade

docrédito), tendo em consideração (i) a extensão e completude da informação, (ii) a

complexidade associada e (iii) o elevado volume de transações.

(...) Detailed description / No âmbito do nosso traba ha de auditoria às

demonstrações financeiras do Banco Espírito Santo Angola, efetuámos uma revisão da

carteira de crédito do Banco à data de 3 I de dezembro de 2013, com o objetivo de concluir

sobre a •adequação das perdas por imparidade registadas no final do exercício de 2013. A

Revisão efetuada, compreendeu as seguintes 4 principais etapas:

1) Recolha de dados;

2) ReConciliação de dados recolhidos com a informação contabilística à data de

referência;

3) Identificação/seleção da amostra de créditos; e,

4) Avaliação da imparidade.
•

• (...) Results / Findings, including the consideration of contradictory evidence

inassessing management's judgements regarding accounting estimates (applicable to

significant risks and going concern risk; not applicable to financial statement level risk):
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Com referência a 31 de dezembro de 2012 e 2011, foi reportado pela KPMG

Angola à Equipa Central da KPMG , que o BESA no dispunha de um sistema informático

que permitisse naqueles exercícios a identificação efetiva de (i) operações- de crédito que

foram objeto de reestruturação; e (ii) do grupo económico em que cada cliente se insere, pelo

que não nos foi possível concluir naquelas datas sobre a adequação do montante da provisão

. para Créditos de Liquidação Duvidosa, face aos requisitas estabelecidos no Aviso n.° 3/2012

do Banco Nacional de Angola. As referidas insuficiências, bem como as lacunas existentes

nos processos administrativos (sobretudo ao nível da integralidade da documentação

constante de alguns dossiers de crédito), tinham sido durante o ano de 2011 e 2012 objeto de

acompanhamento regular pelo BNA junto da Comissão Executiva do Banco.

Face aos procedimentos efetuados no nosso trabalho de auditoria, em 2011 e

2012, concluímos que não er a expectável que resultassem impactos materialmente relevantes,

numa óptica consolidada, ou seja, relativamente às demonstrações financeiras do Grupo BE,

- preparadas. de acordo com as 1FRS, razão pela qual as limitações de âmbito referidas

anteriormente não implicaram, a emissão da opinião, com *reservas. Sem prejuízo da nossa

conclusão para efeitos de reporte em base consolidada (Grupo B E S em 2011 e 2012, ao nível

do nosso Relatório de Auditoria Independente (CONT1F), a nossa opinião de auditoria

naqueles exercícios, incluiu uma' qualificação por limitação de âmbito relacionada com a

avaliação do nível de provisionamento no âmbito do Aviso 3/2012 do BNA. Durante o

exercício de 2013, verificaram - se importantes alterações no Banco, influenciadas também

pelas n assas recomendações junto da Comissão Executiva do BESA , as discussões mantidas

com o BNA e ainda o efeito das qualificações por limitação de âmbito, incluídas no nosso

relatório de Auditoria Independente (CONT1F), e das quais salientamos as seguintes: i)

alterações e reforço na estrutura governativa do BESA iniciadas em Novembro de 2012 e

reforçadas no final de Junho de 2013; ii) revisão dos processos administrativos e

inventariação dOcumental da carteira de crédito do BESA , iniciada na segunda metade de

2013 após a segunda dessas alterações, e iii) emissão da garantia soberana ern 31 de dezembro

de 2013. Para além dos factores referdos no parágrafo anterior deve ainda ser enfatizada uma

deterioração do nível global de incumprimento, comum a toda a envolven te económica, com
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reflexos na carteira de crédito do BESA. Finalmente ainda a destacar a emissão de uma

garantia soberana em 31 de dezembro de 2013, cuja análise e efeitos do nosso trabalho

apresentaremos de seguida. Alterações e reforço na estrutura goye rnativa do BESA. Na

sequência de uma assembleia geral de accionistas do BESA ocorrida em 28 de junho de 2013,

foram aprovadas novas regras de reforço do governo societário com a nomeação de um novo

Conselho de Administração e de uma nova Comissão Executiva do BESA. Revisão dos

processos administrativos e inventariação documental

Após o início de exercício 'de funções dá nova Comissão Executiva em junho de

2013, foi iniciada uma revisão dos .processos administrativos internos do BESA e

inventariação documental da carteira de crédito. Nesse âmbito, foi efetuada uma revisão,

pelos serviços do Banco, que se iniciou no segundo semestre de 2013 (i) dos procedimentos,

políticas, mecanismos, metodologias, fontes de .informação e desenvolvimentos informáticos

utilizadas na gestão da carteira de crédito do BESA com vista a garantir a completude da

informação constante dos mesmos. Conjuntura da carteira de crédito Durante,o ano de 2013,

verificou - se uma deterioração da carteira de crédito do Banco, originada (i) pelo aumento do

nível global de incumprimento em Angola, (ii) pelo facto de existirem penhores / hipotecas

prometidos e não concretizados (iii) pelo atraso na conclusão dos projetos imobiliários que

haviam sido financiados pelo Bancó e derrapagem de custos de construç ão associados, e (iv)

pela verificação de que alguns ativos que tinham sido dados como colateral em hipoteca ou

promessa de hipoteca revelarem valores de mercado inferiores à dívida, por alteração das

condições do mercado imobiliário. •

Esta conjuntura adversa da carteira de crédito materializou os riscos inerentes às

deficiências reportadas em 2011 e 2012, através da constatação da existência de garantias

obtidas que se revelaram inexequíveis e/ou dificeis.de serem executadas, em paralelo com

uma degradaçã o do valor dos ativos dados em colateral e de evolução negativa verificada nó

mercado angolano. Em consequência do acima referido processo de revisão e inventariação

internas, não nos foi possível, nesse período, obter informação necessária para (i) proceder à

análise adequada do risco associado à careira de crédito do BESA e (ii) concluir sobre a
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razoabilidade das imparidades registaás pelo BESA no contexto global da respectiva carteira

de crédito e sobre o adequado cumprimento das normas contabilísticas aplicáveis.

Garantia soberana

Em finais de dezembro de 2013, tomámos conhecimento (i) que havia sido

identificado•um conjunto de dossiês de crédito considerados de difícil recuperação, de valor

relevante; ii) e, da existência de diligências em curso para formalização, pelo Estado

Angolano, de uma garantia prestada ao BESA relativamente a créditos concedidos a um

conjunto de entidades angolanas. Esta garantia soberana, assinada no diá 31 de dezembro de

2013, cdnstitui uma importante mudança ocorrida em 2013. No âmbito dos nossos

procedimentos de auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BESA, com

referência -a 31 de dezembro de 2013, obtivemos ainda do Ministério das Finanças de Angola,

a confirmação sobre os termos da garantia soberana, a qual foi obtida através de carta de 1 de

abril de 2014, dirigida à KPMG Angola, pelo Gabinete do Senhor Ministro das Finanças. A'

referida carta, confirma entre outros, os seguintes aspectos principais: i) A responsabilidade

pelo reembolso de um conjunto de créditos será efetuada pelo Estado Angolano, pelo valor da

divida; liquida de colaterais, que for determinada para cada crédito com referência a 31 de

dezembro de 2013; e) ii) a garantia é firme, definitiva e irrevogável. Tendo estes factos ern

consideraçã o, nomeadamente a conclusão dos procedimentos de inventariação documental e

a obtenção da garantia soberana, concluímos ter a base e evidência de auditoria necessária

para sanar e eliminar a reserva relativa à carteira de crédito e Proveitos de juros que vinha

sendo incluída nos nossos relatórios de independente (CONT1F) de 2011 e 2012, deixando a

assim a mesma de ser aplicável em 31 de dezembro de 2013. Adicionalmente, informamos

que no Relatório do Auditor independente (CONT1F) não deixaremos de c hamar a atenção,

sob a forma de ênfase, para a manutenção de algumas questões administrativas relativas à

carteira de crédito.".

620. A KPMG Angola fez constar, no docurnento "Highlights Completion

Memorandum -Audit" de 4 de abril de 2014, relativamente à auditoria efetuada pela KPMG

394



Processo: 290/20.2YUSTRI1
Referéncia: 17739995

•
ç ' ; r 7rfr

Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade lhtelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Recurso Penal

Angola sobre a existência, titularidade e valorização da "Carteira de Imóveis" do BESA, a

seguinte informação:

" Risk Short Description / Carteira de imóveis do Banco — Existência, titularidade

e valorização (...) Detailed Description / Considerando a relevância da carteira de imóveis no

balanço do banco e a: (i) subjetividade inerente à valorização dos ativos imobiliários; (ii)

dificuldades/morosidade - associadas ao registo forinal de propriedades em Angola,

consideramos existir um r isco significativo associado: (1) ao valor realizável da carteira de

imóveis do Banco; (ii) à existência de documentação comprovativa da existência e

titularidade dos imóveis detidos pelo Banco, respectivamente. (...) Results / Findings,

including the considerations of contradictrory evidence inassessing magagement's judgements

regarding accounting estimates (applicable to significant risks and going concern risk; not

applicable to financial statement level risk):

No âmbito do nosso de trabalho de auditoria, solicitámos ao banco a

disponibilização de documentação (CPCV, escrituras, etc.) comprovativa da existência e

titularidade dos imóveis régistados nas respetivas demonstrações financeiras. Considerando o

facto do processo administrativo em Angola de registo de propriedade (e subsequente

transmissão de direitos) estar sujeito a procedimentos burocráticos complexos e demorados,

em 2011 e 2012, não nos foi possível, para um conjunto de imóveis, obter a integralidade da

documentação, nomeadamente que comprovasse a respetiva titularidade pelo Banco, situação

que ainda se mantém a esta data. Saliente - se, no entanto, que esta situação é transversal no

mercado angolano, pelo que não reflecte necessariamente um problema grave de controlo por

parte do BESA. Assim; para o referido conjunto de imóveis, desenvolvemos procedimentos

de auditoria alternativos, nomeadamente, a verificação in - loco da existência física, por

amostragem, dos referidos imóveis, tendo concluído ao nível desta asserção satisfatoriamente.

Em termos de validação da titularidade dos imóveis, importa salientar que, relativamente:

i) aos imóveis de uso próprio, no âmbito da nossa "inspecção física a urna

amostra" foi-nos possível constatar que, de facto, os referidos imóveis são utilizados pelo

banco para a sua actividade (tratam-se de agências do Banco e imóveis ocupados por
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departamento de back office do Banco; ii) aos restantes imóveis, conseguimos suportar a

titularidade pelo Banco, nomeadamente através da validação de facturas 'de custos suportados

pelo Banco associados aos mesmos, quando aplicável.

Não obstante as situações acima referidas e que foram objeto de qualificação, em

2011 e 2012, nos nossos Relatórios do Auditor Independente (CONT1F), a existência. da

garantia soberana, referida anteriormente e qué cobre uma parte destes activos, bem como a

obtenção de avaliações realizadas por entidades externas, durante o exercício de 2013 e à

convicção do Conselho de Administração futuro destes activos, após a conclusão dos projetos

é recuperável, concluímos ter a base e evidência de auditoria nècessária para sanar e eliminar

as reservas relativas a estes temas." •

. 621. A KPMG integrou o documento "Highlights Completion Memorandum -

Audit" de 4 de abril de 2014. nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2013 do Grupo BES.

622. A KPMG Angola disponibilizou ainda à KPMG,• juntamente com o
documento "Highlights Completion Memorandum - Audit", um relatório ("Appendix C.09,

Summary of Control Deficiencies "), igualmente assinado por Inês Filipe e datado de 4 de

abril de 2014, sobre o sistema de controlo interno do BESA, no quaI identificou:

a) um conjunto deficiências detetadas no sistema de controlo interno do BESA;

b) a respetiva data de deteção;

. c) a área funcional a que tais deficiências respeitavam;

d) o grau de risco que considerava estar associado às mesmas;

e) as suas recomendações, face às deficiências detetadas.

623. Relativamente ao processo de crédito, a KPMG Angola reportou à KPMG

ter identificado as seguintes deficiências nos controlos internos do B ESA :
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. Area • Data dc .

Procc<,.$0 Funcional detcça'0 • Defidencia / oportunidade  de Reccnnenciaçèes Grau de
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624..A KPMG Ang'ola transmitiu à KPMG, relativamente à auditoria efetuada

sobre Margem Financeira (onde se encontravam relevados os Proveitos de Crédito (juros)

registados pelo BESA) registada pelo BESA, com referência a 31/12/2013, o seguinte: "Com

base nos procedimentos de auditoria efetuados e na evidência obtida, concluímos

favoravelmente sobre a razoabilidade do valor da margem financeira registada pelo banco à

data de 31 de dezembro de 2013 e reportada ao BES para e feitos de preparação das respetivas

contas consolidadas com referência à mesma data .".

625. A 7 de abril de 2014 foi realizada uma conferência telefónica entre Inês

Filipe (em representação da KPMG Angola) e Fernando Antunes (em representação da

KPMG), para discussão do reporte efetuado (pela KPMG Angola) a 4 de abril de 2014,

relativo às demonstrações fínanceiras do BESA, para efeitos das contas consolidadas do BES

referentes ao exercício de 2013.

626. A KPMG integrou nos seus papéis de trabalho um memorando/resumo da

conferência telefónica, igualmente datado de 7 de abri! de 2014, elaborado e assinado por .

Fernando Antunes.

627. Fernando Antunes não fez constar no memorando da conferência telefónica

por si elaborado com data de 7 de abril de 2014, qualquer informação sobre i) a auditoria
401•
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efetuada pela K PMG Angola sobre o crédito a clientes do BESA, com referência a 31 de

dezembro de 2013, nem sobre a verificação e/ou avaliação efetuada pela KPMG desse

trabalho; ii) a auditoria efetuada pela KPMG Angola sobre a carteira de imóveis do BESA,

nem sobre a verificação e/ou avaliação efetuada pela KPMG desse trabalho.

628. (ii) Tal como documentado pela KPMG nos seus papéis de trabalho, no

decurso do terceiro trimestre de 2013; a Comissão Executiva do BESA procedeu a um

trabalho de levantamento da informação existente no BESA sobre a respetiva carteira de

crédito.

629. No âmbito do trabalho de análise e inventariação da carteira de crédito do

BESA, a Comissão Executiva do BESA apurou a existência de i) créditos, no valor de 3,7 mil

milhões de USD, que foram considerados de dificil recuperação, ii) créditos no valor de 1,7

mil milhões de USD, que careciam de restruturação, iii) crédito vencido no valor global de

aproximadamente de 1,8 mil milhões de USD, iv) juros vencidos (por pagar) e juros de mora

no valor global de cerca de 560 milhões de USD.

630. Nas duas sessões da Assembleia Geral de Acionistas do BESA, realizadas

em 3 e 21 de outubro de 2013; foram analisados aspetos das carteiras de crédito e de imóveis

do BESA, com referência a 31 de agosto de 2013.

631. No âmbito da Assembleia Geral de Acionistas do BESA, realizada a 3 de

outubro de 2013, "(...) O Presidente da Comissão Executiva [do BESA] , Dr. Rui Guerra,

informou os Senhores Accionistas que de forma a facilitar a.sua exposição, iria dividir a

carteira de crédito, tal como a mesma se encontra a 31 de Aiosto de 2013, em dois blocos de

clientes, atendendo ao grau de conhecimento que a actual gestão tinha sobre os clientes em

causa ben-) coma à dimensão dos créditos concedidos pela anterior gestão, nos seguintes

• termos:

a) Existia um chamado "Bloco A" de clientes, que incluía quatro grupos diferentes

de clientes: i) Os "Clientes da Administração Identificados"; ii) Um grupo de clientes
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, denominado d e iii) Os

"Clientes da Administração Não Identificados"; iv) O ‘ ; v) Outros.

b) O segundo grupo de Clientes seria chamado de "Bloco B", incluindo os

seguintes clientes: i)

Imobiliário.

ii) Clientes. Premium; iii) Veículos de Investimento

Segundo referiu o Dr. Rui Guerra, o Bloco A representa 80% do total.da carteira

de crédito, cerca de 5,5 biliões de USD, sendo constituído por um grupo de clientes onde

existe um grau relevante de desconhecimento por parte do actual Conselho de Administração

relativamente à identificação de mutuários, finalidade de utilização de créditos e garantias

obtidas pelo BESA. Por seu turno, o Bloco B representa cerca de 20% do total da carteira de

crédito, cerca de 1,4 biliões de USD onde, contrariamente ao Bloco B. o actual Conselho de

Administração pode informar os Senhores Accionistas de que tem conhecimento efetivo sobre

a identificação dos clientes beneficiários dos créditos, tal como sobre o destino dado aos

financiamentos e a identificação das garantias prestada s pelo BESA. No total a carteira de

crédito do BESA ascende assim a praticamente 7 biliões de USD sendo que a esta data o

capital vencido é 1,8 biliões de USD, e os juros vencidos por.pagar juntamento com juros de

mora é de cerca de 560 milhões de USD. De seguida, e concentrando a sua exposição no

Bloco A da carteira de crédito, o Dr. Rui Guerra qustinou o Dr. Álvaro Sobrinho acerca de um

conjunto de elementos respeitantes aos clientes designados como "Clientes da Administração

Identificados" relativamente aos quais o BESA não possuía informações detalhadas, tendo

nomeadamente questionado sobre a identificação dos beneficiários últimos ou económicos de

um conjunto de cinco sociedades. Estas sociedades, identificadas com as designações de

ffiffi. 111~.. (..)". Estas sociedades foram, no seu conjunto, financiadas

pelo BESA em cerca de 842 milhões de USD para a compra das chamadas Torres Sky à

nos seguintes termos: inicialmente foram financiadas as sociedades

para esta aquisição tendo as duas últimas sociedades cedido a sua posição na

referida aquisição às sociedades que foram igualmente financiadas

para esta aqui sição. O aspeto mais relevante destacado pelo Dr. Rui Guerra relativamente a
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estes financiamentos consiste no facto de apenas ter recebido um valor global de 361

milhões de USD, pelo que face ao montante global dos financiamentos concedidos (de 842

milhões de USD) e aos pagamentos efetuados até esta data à (incluindo juros de

cerca de 79 milhões de USD) existia neste momento um gap, um vazio por explicar de cerca

de 402 milhões de USD, cujo destino seria essencial descobrir. Concluiu o Preside nte. da

Comissão Executiva informando os Senhores Accionistas que existem garantias

aparentemente prestadas sobre estes financiamentos, correspondentes à oneração de cerca de

2,5 das Torres Sky, mas que persistem ainda muitas dúvidas sobre a sua correta formalização,

não existindo no BESA informação sobre os beneficiários económicos destas sociedades, pelo

que seria essencial obter tais informações por parte do Dr. Álvaro Sobrinho".

632. A 21 de outubro de 2013, no âmbito da continuação da Assembleia Geral

Universal e Extraordinária do BESA de 3 de outubro de 2013, "Tomou a palavra o Presidente

da Comissão Executiva do Conselho de Administração, Senhor Dr. Rui Guerra, que

relembrou os presentes do objetivo da reunião, destinada a permitir que -a nova gestão

executiva do BESA , tivesse acesso a um conjunto de elementos de informação relevantes e

relacionados com a carteira de crédito do BESA , que não- constavam dos arquivos da

Sociedade, e cujo esclarecimento apenas poderia ser prestado pela anterior gestão do Banco,

na pessoa do seu •antigo presidente da Comissão Executiva e depois, do Conselho de
Administração, o Dr. Álvaro Sobrinho. Para esse efeito, o Presidente da Comissão Executiva

retomou a discussão iniciada no dia 3 de outubro de 2013, tendo colocado ao Dr. Álvaro

Sobrinho um conjunto de questões referentes a diversos grupos de clientes e de situação

respeitantes à carteira de crédito ,do BESA. O Presidente da Comissão Executiva iniciou

novamente a sua exposição referindo - se ao grupo de clientes (no total de cinco empresas)

classificado como sendo "Clientes da Administração identificados", as sociedades

11=1~~111.1ffiliffi que no seu conjunto teriam bene ficiado de financiamentos
na ordem dos 840 milhões de USD dos Estados Unidos da América, com a finalidade da

aquisição. das Torres Sky à sociedade mas que segundo teriam apurado os serviços do

Banco, apenas cerca de 360 milhões teriam sido utilizados para essa finalidade, criando um
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gap financeiro, um desconhecimento sobre o destino dado a cerca 'de 402 milhões de etiros

dos financiamentos concedidos. •

Esta situação encontra - se hoje ainda agravada pelo' aprofundamento entretanto

efectuado pelos serviços do Banco aos movimentos financeiros ligados a estas sociedades:

efectivamente, apurou-se, entretanto, que outras sociedades beneficiárias de créditos no BESA

que serão faladas mais à frente, transferiram, no seu conjunto, mais de 343 milhões de USD •

para estes "Clientes da Administração Identificados", o que perfaz um potencial de total de

montantes por explicar, relativamente a este conjunto de sociedades, de 745 milhões de USD.

Relativamente a estas cinco sociedades, o Presidente da Comissão Executiva salien tou a

essencialidade de serem conhecidos os respetivos acionistás e beneficiários económicos, de

modo a que o Banco possa iniciar diligências no sentido de minimizar o risco de crédito

relativamente a estes financiamentos e de procurar esclarecer as efetiv as possibilidades de

recuperação destés créditos.

Assim o Dr. Álvaro Sobrinho, após ter consultado a antiga equipa co -

responsável pela gestão do BESA, indicou alguns nomes dos accionistas das referidas

sociedades, bem como de alguns dos'seus procuradores, não tendo, contudo, esclarecido se os

mesmos seriam os efetivos beneficiários económicos, mas tendo referido que entregaria

posteriormente a identificação completa dos accionistas e respetivos beneficiários

económicos.

O Presidente da Comissão Executiva tomou novamente da palavra, tendo

'questionado se as pessoas indicadas pelo Dr. Álvaro Sobrinho Seriam efetivamente as

beneficiárias por financiamentos concedidos pelo BESA no montante de cerca de 840 mil hões

de USD, e que directa e indiretamente haviam recebi do fluxos de financiamentos originados

pelo BESA no montante de cerca de 840 milhões de USD, visto que'seriam ou pessoas

desconhecidas ou sem aparente capacidade financeira para poder beneficiar de financiamentos

deste montante.
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Neste momento, e como salientou O Presidente da Comissão Executiva, o BESA

já dispunha de informação acerca do destino pelo menos imediato que havia sido dado a parte

dos fundos financiados, directa e indirectamente, a estas sociedades, tendo salientado as

seguintes utilizações: •

a ) 196 milhões de USD utilizados para transferências internacionais;

b) 192 milhões de USD para transferências internas;

c) 525 milhões de USD utilizados em numerário, que foram depositados

posteriormente noutras contàs bancárias.

De seguida, o Dr. Rui Guerra informou os accionistas dos principais beneficiários

destas transferências e dos movimentos em numerário, resumindo que os dez maiores•

beneficiários de movimentos originados nos "Clientes da Administração identificados" — tal

como identificados até esta data — teriam sido beneficátios de trasnsferências no montante de

882,76 Milhões de USD:

a)

b)

c)I

com 226,75 Milhões;

com 98,76 Milhões;

com 108,80 Milhões;

d )  l e l l e e l ~ 1 1 1 1 . 1 .com 81,26 'M lhões;

com 70,50 milhões;

O com 69,51 Milhões;

com 63,70 Milhões;

h) com 58,82 Milhões;
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corn 52,50 Milhões;

Por motivos de transparência, a Comissão Executiva informou os acionistas de

que o e membros da suá família haviam sido beneficiários desses

movimentos financeiros, sendo que o seria mesmo um dos principais

beneficiários desses movimentos. De referir ainda que pelo menos uma das sociedades

constantes da lista de beneficiários, beneficiárias de transferências de

36,98 Milhões de USD, havia sido, segundo o Jornal Público de 28 de Dezembro de 2012,

publicamente assumida como pertencendo ao e membros da sua família.

633. Na mesma Assembleia Geral, Rui Guerra declarou que "(...) os registos da

sociedade demonstravam que um conjunto significativo destes financiamentos havia sido

aprovado diretamente e apenas pelo, Dr. Álvaro Sobrinho, que havia aprovado por si mesmo 5

operações de crédito no montante de 365 milhões de USD, bem como pelo anterio r

responsável pelo Risco, o Dr. João Moita, que havia igualmente aprovado isoladamente 9

*operações de crédito no montante de 502 milhões de USD. Paralelamente, existia'urn conjunto

de operações co.in a documentação totalmente incompleta (6 operações no montante de 648

milhões de USD), em que não existiam os contratos e as aprovações respectivas dos créditos",

e "(...) acentuou que a maior falha trans'vers'al a todo o banco con i que a Comissão Executiva

se deparava assentava na falta de informação de suporte que per mitisse uma avaliação e um

conhecimento global de cada dossier de crédito".

634. Na Assembleia Geral do .BESA de 21 de outubro de 2013, o então

• • presidente da Comissão Executiva do BESA prestou as seguintes informações relativas aos
créditos concedidos por esse banco aos clientes

2013:

, corn referência a 31 de agosto de

a) Considerando o preço de comercialização praticado pelas sociedades (sujeito a

revisão), as "Torres Sky" estavam valorizadas em 475 milhões de USD;
' 407
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b) A havia recebido apenas 361 milhões dos 475 milhões de USD

devidos por essas sociedades, ,e teria ainda que receber 42 milhões de USD no ato da entrega

das torres, não apresentando as devedoras disponibilidades para o efeito; •

• c) A sociedade teria de liquidar os seguintes juros resultantes de

financiamentos Bullet (capital + juros): 1) 23,6 Milhões de USD, vencidós em 29 de setembro

de 2013; ii) 136 milhões de USD, vinc6xlos em setembro de 2014;

d) As garantias associadas aos créditos detidos pelo BESA sobre os clientes

' (promessa de hipoteca sobre imóvel "Sky Business") e

(proméssa de hipoteca sobre 50% do imóvel "Sky!") não se encontravam

. formalizadas.

635. Na Assembleia Geral do .BESA de 21 de outubro de 2013 "(.) o Presidente

omissão Executiva abordou uma segunda ordem de questões, agora relativa a um

conjunto de financiamentos agrupados sob a epigrafe de visto se tratar de um conjunto

avultado de financiamentos (totalizando cerca de mil e milhões de USD dos Estados Unidos,

com o capital vencido de cerca de 400 milhões de USD e de juros vencidos e juros de mora

de cerca de 160 milhões de USD) que terão como traço unfficador o.facio de o Exmo. Senhor

ser o procurador de todas as entidades beneficiárias, bem como o facto de

parte dos montanteS assim obtidos a *crédiro .terem de igual modo sido objecto de

transferências internas e externas, bem corno de levantamentos e m numerário de valor

avultado, não se encontrando qualquer finalidade económica, comercial ou industrial.na

utilização dos referidos financiamentos, como foi salientado pelo Dr. Rui Guerra. Estes

financiamentos possuem, nalguns casos, garantias que poderão colateralizar parte dos

créditos,• sendo que será necessário op.rofimdar e proceder a uma auditoria sobre a sua

correcta formalização e efectivo valor. A situação relativamente a estes créditos é tão

preocupante como a referente aos "Clientes da Administração Identificados", visto que a

análise entretanto promovida pelos serviços do BESA concluiu que:
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'a) Dos 1533 milhões de USD que foram concedidos a estas sociedades do Grupo• cerca de 1189 Milhões de USD foram utilizados também para Transferências de fundos e

levantamentos, o que indicia a falta da sua utilização para finalidades pro.dutivas,..

b) Destes 1189 milhões,. cerca de 291.7 miihões de USD foram transferidos para

uma das sociedades atrás referidas como sendo um "Cliente da Administração klentificado

a sociedade

c) Ainda dentro dos 1189 milhões de USD, cerca de 192,9 milhões de USD foratn

transferidos para uma sociedade identificada como sendo

d) Firialmente, seria de destacar que também destes financiamentos foram

levantados em num erário o montante de 275,7 milhões.

Concluiu o Dr. Rui Guerra, afirmando que o BESA não dispõe de frIformações

que permitam saber quem são os efetivos acionistas das sociedades beneficiárias destes

créditos. O BES, através do Dr. Ricardo Salgado, questionou então o Dr. Álvaro Sobrinho

sobre se o Senhor seria procurador destas sociedades beneficiárias do crédito

ou se seria o verdadeiro gestor destes negócios, perguntando ainda como se explica que

investimentos para a compra de propriedades se possam converter em fluxos muito relevantes

de transferência bancárias e de levantamentos em numerário. O D Sobrinho

res.pondett não se recordar em concreto, mas que o Senhor seria administrador

ou procurador das referidas sociedades, e que o BESA deveria possuir a informação sobre a

efectiva identificação dos accionistas. Quanto à ausência de controlo dos fundos

emprestados. referiu que se trata de unia falha antiga de gestão na concessão de crédito,

muito comum em África, em que existe a tradição da concessão de crédito sem que exista uma

efetiva verificação da utilização que lhes é dada. (...)

O Dr. Álvaro Sobrinho respondeu a estas duas últimas questões que lhe foram

dirigidas; prestando as seguiMes informações:
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• - Que em finais de 2011 enviou documentos para Portugal com detalhes da ,

cai -leira de crédito, para serem Entregues à Troika, no âmbito do processo de fiscalização

que estava a ser efetuado aos bancos portugueses, sendo que nessa exposiçã9 constavam já

os créditos que estavam a ser questionados;

- Que no final do 2011 foi feita ao BESA uma inspeção pelo Banco Nacional de

Angola, que culmihou com o envio de uma carta, em 23 de novembro de 2011, onde esta

entidade comentava a excessiva concentração da carteira de crédito do BESA,
nomeadamente uma excessiva concentração de créditos no Senhor

O Dr. Álvaro Sobrinho respondeu que durante a maior parte do exercício dos

seus mandatos quanto responsável pela gestão do BESA, nunca foram levantadas quaisquer

questões ou reservas relevantes por parte dos auditores.".

636. Na Assembleia Geral do BESA de 21 de outubro de 2013, o então

presidente da Comissão Executiva do BESA informou que o era, a 31/08/2013,

composto pelos seguintes clientes:

a)

b)

c)

d)

e)

O

g)

h)I
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637. Na mesma Assembleia Geral, o presidente da Comissão Executiva do•BESA

informou ainda que o total de capital devido pelos clientes do BESA incluídos no referido

ascendia, em 31108/2013, a 1.533.013 milhares de USD, dos quais 404.550

milhares de .USD se encontravam vencidos, a que acresciam ainda juros e juros de mora

vencidos no valor global de 159.663 milhares de USD.
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638. Na Assembleia Geral do BESA de 21 de outubro de 2013 " o Dr. Rui

Guerra, Presidente da Comisão Executiva, abordou outros dois grupos de situações

respeitantes a dificuldades de contactos e. de conhecimento de clientes • do BESA com
contratos de financiamento de clientes do BESA com contratos de financiamento celebrados,

nomeadamente com a identificação dos beneficiários económicos ligados a um. grupo de

empresas que inclui uma sociedade do ramo da distribuição alimentar, o

(Beneficiário de créditos no montante de cerca de 180 milhões de USD), bem como a.

identificação dos beneficiários económicos, e mesmo a identifica'ção concreta de um conjunto

de clientes relativamente aos quais o BESA não possui a informação regulamentar necessária,

e que se podem qualificar genericamente como sendo os «Clientes da Administração não

Identificados» (beneficiários de créditos no montante de cerca de 1317 milhões de USD) e de

"Outros Clientes" (beneficiários de créditos no montante de cerca de 1535, milhões de USD),

relativamente aos quais, mais uma vez, não existem dossiers de identificação dos Clientes no

BESA ".

639. Na Assembleia Geral do BESA de 21 de outubro de 2013, o então

presidente da Comissão. Executiva do BESA informou que o grupo "Clientes da

Administração Não Identificados" era, a 31/08/2013, composto pelos clientes titulares dos

créditos identificados infra:

Cliente Total Capital (milhares de

USD)

Capital vencido

(milhares de USD)

'

,
J tiros

+

¡tiros de mora (milhares

• de USD)

Garanrias

. '

I
....159.974 .

40 O N.A.

I 149.177 95.644
0 N.A.

I
.135.001 57.278

68.666
.NA.

I
120.001

56.001 • 61.105 N.A. •

I

120.001

•

43.078 .

.
'

• 60.931 N.A. .

98.570 0 0 N.A.
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98.570

0
.

- 0
N.A.

80.000 0 0
N.A.

7.526 86.124
,

0 N.A.

65.769 65,769

•

0

,

1)(...pósito

26N1l3S1).

Sem

(:ontra«).

Cliente

Autigo

48 175

. .

40.949 11.489

,

N.A.

39.950 39.950

,

....

0 N.A.

27.822 8.362 6.355 Finalidade:

•

aquis ição  de espaço

para instalação  de

grifica corn

promessa de

hipoteca

25.821 25.821

.

N. A.

19.817
. .

21.059 0 . .
.

N.A.

14.418 14.418
O

N.A.

12_060 12.060 0
N.A. .

8.'256 . 8.256 0 N.A.
,

• 6.160 6.160 • 0 N.A.

6.009 6.009 •
O

N.A.

5.249 5.249
Q

N.A.
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4.387 4.387 o N.A.

Total 1.317.713 596.589 208.547
-

640. Até 21 de outubro de 2013, o B'ESA não dispunha de informação sobre:

i) a identificação dos acionistas e/ou beneficiários económicos efetivos dás

sociedades que integravam o grupo "Clientes da Administração Não Identificados",

ii) a finalidade dos créditos concedidos a essas sociedades (à exceção do crédito

concedido ao cliente e,

iii) garantias associadas a esses créditos (à exceção dos créditos concedidos aos

clientes

641. 0 sistema de registo e controlo interno dos créditos a clientes do BESA não

permitiu à Comissão Executiva do Banco, pelo menos entre novembro de 2012 e outubro de

2013, ter um conhecimento adequado da identificação dos clientes e do grau de regularidade e

recuperabilidade dos créditos que lhes haviam sido concedidos.

642. Na Assembleia Geral do BESA de 21 de outubro de 2013 "(...) tendo-se

iniciado a discussão do Bloco 13 desta carteira, representativo de 20% da mesma, com um

total de 1429 milhões de USD concedidos. No imediato, tomou novamente a palavra o Dr.

Rui Guerra, para informar os Senhores Accionistas do ponto de situação referente aos

créditos. No que respeita aos créditos ao Grupo de empresas os mesmos totalizam

na presente data cerca de 105 milhões de USD, dos quais se encontram vencidos cerca de 22

milhões de USD. O Dr. Rui Guerra informou os accionistas de um conjunto de operações de

reestruturação efectuadas, tendo sido recentemente alienados activos pela a favor de

sociedades que foram financiados pelo BESA, mas com a identificação completa dos

beneficiários económicos e tendo ficado os financiamentos devidamente colateralizados por

esses mesmo activos. As operações de reestruturação efectuadas permitiram abater dívida à

que antes não se encontrava devidamente garantida e, como consequência, os novos
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créditos encontrám - se agora garantidos por activos com um loan to value aceitável e com

avaliações efectuadas por entidades independentes.

643. Na Assembleia Geral do BESA de 21 de outubro de 2013, o então

presidente da Comissão .Executiva do- BESA informou que o era, a

31/08/2013, composto pêlos clientes titulares dos créditos identificados infra :

Nome de cliente Total de capital

(militar; de USD)

644. Na Assembleia Geral do BESA de 21 de outubro de 2013, o então Presidente

da Comissão Executiva do BESA referiu que o BESA detinha "dois fundos de investimento

imobiliário, no montante de 1100 milhões de USD, que contêm activos com problemas de

avaliação, tendo [o Presidente da Comissão Executiva] destacado a este propósito dois

imóveis:

a) O imóvel sangano, que foi.adquirido à representada por

em Outubro de 2012, por 60 milhões, mas cujo valor de avaliação é de 2

milhões de USD, existindo uma potencial menos valia de 5_8 milhões de USD, e coin o

acrescento de gravidade que o terreno não tern hoje licença de construção, e que o BESA se
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obrigou contratualmente a comprar a empresa erii causa por 150 milhões de USO caso não

seja possível efetuar a desanexação (...). (fis. 5187-5204, maxime fls. 5201; 5793-5808,

maxime fls. 5808)

645. Na Assembleia Geral do BESA de 21 de outubro de 2013, "o Presidente da

Comissão Executiva abordou ainda a questão do Imobilizado do BESA, tenho referido que o

mesmo apresenta também imóveis que se encontram sobreavaliados, na maioria dos casos-

sem que o BESA tenha um registo de identificação do imóvel. Destacou a aquisição de 4

apartamentos na Torre Escom por cerca de 49 milhões de USD, sem que exista contrato ou

registo, o que leva a que o BESA nem sequer tenha conhecimento de quais são estes imóveis,

e referiu que no seu conjunto estão aqui sições no montante de 122 ,milhões de euroS

efetuadas pelo BESA ".

646. A KPMG teve acesso, pelo menos desde janeiro de 2014, às atas da

Assembleia Geral Universal e Extraordinária do BESA de 3 e 21 de outubro de 2013, tendo

conhecimento do respetivo conteúdo.

647. No dia 5 de novembro de 2013, foram enviadas pelo Presidente do Conselho

de Administração e [pelo] Presidente da Comissão Executiva do BESA duas cartas, dirigidas

ao Presidente da República de Angola, às quais foi anexo um memorando sobre a situação

patrimonial do BESA àquela data, no qual pode ler-se: "A nova equipa de gestão do BESA,

eleita em finais de Junho de 2013, tem vindo a realizar um trabalho de diagnóstico da situação

patrimonial do Banco, O trabalho realizado permite concluir que o BESA aprese ma, para

. além de uma difícil situação de liquidez, coin necessidades de financiamento de cerca de $ 6.6

mil milhões, $ 4.6 mil milhões financiados através do BES e $2 mil milhões através dos

bancos nacionais, uma grave situação patrimonial, resultado da det eção de uma fraude ao

nível da sua carteira de crédito e do seu portfolio de activos imobiliários. As conclusões deste

trabalho foram »apresentadas em Assembleia Geral ocorrida no passado dia 3 de Outubro de

2013, com conclusão no dia 21 de Outubro, ern que estiveram presentes todos os acionistas.

As conclusões do estudo efectuado são resumidas conforme se segue:
.•
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1. À data de 31 de Agosto de 2013, o BESA apresentava activos num total de

$11.3 mil milhões, dos quais $7.4 mil milhões relativos a crédito concedido (...) e $1.6 mil

milhões de activos imobiliários (...), sendo o segundo maior Banco em Angola em dimensão

de activos.

2. Do total da carteira de crédito, o BESA apresenta $3.7 mil milhões de

financiamentos concedidos, dos quais $1.8 mil milhões se encontram vencidos, cuja

probabilidade de recuperação é extremamente reduzida, dado que da análise aos movimentos

financeiros conclui - se que a maioria dos créditos não se destinaram a financiar actividades

económicas ou a aquisição de activos, pelo que não se reconhece a capacidade de geração de

receitas ou de liquidificação de activos por parte dos mutuários, que permitam recuperar os

montantes em dívida (...).

3.0 estado da carteira de crédito, descrita no ponto anterior, coloca o BESA numa

situação de extrema difi culdade, tendo em consideração que o capital do Banco é de apenas

$1.6 mil milhões, já considerando a incorporação do aumento de capital de $500 milhões a

realizar no decurso do mês de Novembro (...).

4. A carteira de activos imobiliários apreSentai imóveis n o valor de $119 milhões

para os quais não se encontram registos que permitam identificar a sua existência e

localização. Apenas nos registos contabilísticos se encontra menção a 6' terrenos de 1.0 mil

metros quadrados cada, situado nas províncias, e a 4 apar tamentos. Os terrenos encontram -

se valorizados em $70 milhões e os apartamentos em $49 milhões. Mesmo que a sua

identificação venha a ser possíVel, jamais esta naturezá de ativos poderá atingir urn valor de

mercado próximo do seu valor contabilístico, Foram ainda identificados terrenos adquiridos

por 43 milhões, cujo valor de realização se situa próximo do zero;

5. Adicionalmente, o BESA apresenta um outro conjunto de créditos que estando

em situação de' incumprimentos e consideram recuperáveiS, mas que necessitam de ser

reestrutgados. Estes créditos totalizam $1.7 mil milhões e estima - se que o processo de
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reestruturação demore largos meses por estarem envolvidos várias dezenas de clientes e de

operações. •

6. Em resumo, o BESA apresenta créditos e activos imobiliários num total de $3.9

mil milhões cujo valor de realização é próximo de zero e um segundo conjunto de créditos no

valor de $1.7 mil milhões que necessitam de reestruturação (...). Conclui-se que a situação

encontrada tudo aponta para um caso de fraude e não apenas de negligência ou de má gestão,

uma vez que o sistema de controlo interno e de aprovação de crédito foi eliminado para que

estas funções não pudessem identificar as práticas abusivas aqui relatadas. (...)

Com o objetivo de evitar os impactos desta situação para o sistema financeiro

Angolano, nomeadamente para o seu regulador, o Banco Nacional de Angola, os acionistas

principais do BESA, bem como o .seu Conselho de Administração e a respectiva Comissão

Executiva, propõem a adopção de esquema de protecção de activos, associado a um plano de

recuperação de créditos, que permita garantir a continuidade da 'actividade do BESA (...).

Adoptando esta solução para o caso do BESA, a mesma prevê a emissão de duas garantias por

parte de uma entidade do Estado Angolano. Uma no montante de cerca de $3.9 mil milhões

para fazer face a eventuais perdas que se venham a verificar na carteira de crédito e no

portfólio imobiliário em risco, referidos nos pontos 2 e 4. Uma segunda de $1.7 mil milhões,

de cariz mais técnico, que possibilite ao BESA tempo para reestruturar o portfólio referido no

ponto 5, não envolvendo esta qualquer responsabilidade efectiva por parte do Estado

Angolano."

648. Através de Despacho Presidencial, datado de 31 de dezembro de 2013, o

Presidente da República de Angola autorizou o Ministro das Finanças de Angola a emitir uma

Garantia Autónoma até ao valor de 5.700 milhões de USD a favor do BESA.

649. A 31 de dezembro de 2013, o Estado Angolano emitiu uma Garantia

Autónoma a favor do BESA, relativa a créditos concedidos por esse banco a um conjunto de

empresas angolanas, nos seguintes termos: "Considerando que: A. O Banco pEsPirito Santo

Angola, SA (BESA) detém e gere uma relevante carteira de crédito e operações descrita infra.
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B. Tais créditos respeitam a um conjunto de entidades empresariais angolanas, constituído

por micro, pequenas e grandes empresas, e que correspondem a operações de significativa

importando para implementação dos objetivos constantes do» Plano Nacional de

Desenvolvimento de Médio Prazo para 2013 - 2017. (..) C. A garantia dos crédiros supra

citados constitui uma forma de fomento e de desenvolvimento das referidas empresas e

empresários nacionais, permitindo - lhes o acesso a financiamento de.forma sustentável. (..)

I. Nos lermos do artigo 5.°, alínea a), da Lei 2/13. de 7 de março, o Estado

Angolano, neste acto representado pelo Ministro das Finanças, Armando Manuel, daqui en;

diante designado por "Garante", e mediante autorização expressa do Presidente da

República na qualidade de titular d o Oder Executivo, pelo despacho interno n.° 07/2013, de

31 de dezembro, presta, pela presente Garantia Autónoma, irrevogável, até ao valor de USD

5.700.000.0000,00 (cinco mil milhões e setecentos milhões de USD americanos), desde que

tal limite não afecte a obrigação garantida nos terms do P01710 IV alínea i) a.favor do Banco,

Espirito Santo Angola, S.A. daqui em ? diante designada como "Beneficiária", assumindo

a responsabilidade pelo Bon? e Integral cumprimento das operações identificadas

If. Por .força desta Garantia Autónoma, o Garante obriga-se, sob determinadas

condições (cláusulas IX, X, X1), a pagar à beneficiária, à primeira solicilação desta, e ien;

obrigação de demandar judicialmente os mutuários. quaisquer importáncias que a
beneficiária lh e solicite para pagamento do serviço da dívida em incumprimento, relativas a

obrigações assumidas no âmbito das operações infra identificadas, até ao montante máximo

de USD 5.700.000.000,00, desde que tal limite não (doe a obrigação garantida 170S termos

•do Ponto IV alínea 1).

III. A presente garantia produz efeitos a partir da presente data e tem a x'alidade

de dezoito meses a contar da data da sua assinatura.

1V. Esta Garantia Abrange: i) Créditos em dívida O bom e integral cumprimento

do capital, juros remuneratórios moraiórios, vencidos e vincendos, comissões bancárias

facturadas en? divida, à data de emissão desta garantia, relativos aos créditos cujo valor
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agregado se indica, caso a caso, na coluna C, da tabela que se junta como Anexo I, e que faz

parte integrante da presente Garantia. Assim, comojuros remuneratórios e moratórios sobre

os créditos da Coluna D da tabela do Anexo 1, que se venham a veneer após a data de

emissão desta garantia e não pagos pelos respetivos mutuários.

ii) Imóveis a) A diferença entre o preço efectivo de venda e o preço garantido, nos

termos descritos no Anexo li que se junta e que faz parte integrante da presente Garantia. b)

A Beneficiária pode vender os imóveis ao melhor preço que conseguir comunicando previam

ente ao garante, que deve dar o seu consentimento expresso à venda pretendida, no prazo de

10 dias, apenas sendo motivo de recusa a existência de propostas vinculativas de terceiro por

, valor superior.

(..) IX Nos termos desta garantia, o Garante pode requrer a fiealização de uma

due diligence que evidencie a existência dos crédito's identificado ni Ponto IV sempre que

juszificadamente considere necessário.

X. Por sua iniciativa, o Garante pode requerer a realização de uma due diligence

relativamente às gara tias e avaliações realizadas pela Beneficiária ou terceiro indicado por

esta, sempre que jusgficadamente considere necessário.

. XI. A Beneficiária compromete se a actuar CQin diligência a desenvólver os

melhores esforços na cobrança dos créditos devidos pelos mutuários, podendo negociar

termos e condições de pagamento, sujeitas a validação do Garante. (..)"

650. 0 Ministério das Finanças de Angola transmitiu à KPMG Angola, através de

carta datada de 1 de'abril de 2014, que:

a) Através do Despacho Presidencial Interno_ n.° 7/2013, datado de 31 de

dezembro de 2013, o Presidente da República de Angola havia autorizado o Ministro das •
Finanças de Angola, a emitir uma Garantia Autónoma até ao valor de USD 5.700.000.000

(cinco mil milhões e setecentos milhões de USD norte americanos), a favor do BESA;
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b) No âmbito do referido Despacho, o Ministério de Finanças de Angola havia

remetido ao BESA, através de carta datada de 7 de janeiro de 2014, a garantia de 31 de

dezembro de 2013;

c) De acordo com os pontos I. e IV. da referida garantia, a mesma abrangia um

conjunto de créditos em dívida e um conjunto de imóveis, registados nas demonstrações

financeiras do BESA, cujo detalhe era apresentado nos Anexos I e II, respetivamente da

Garantia;

d) Ainda de acordo com o ponto IV, aliena i), da referida garantia, a mesma

cobria, para os créditos em divida, o "born e integral cumprimento do capital, juros

remuneratórios e moratórios, vencidos e vincendos, comissões bancárias faturadas, em dívida,

à data de emissão desta garantia, relativos aos c réditos cujo valor agregado se indica, caso a

caso, na Coluna C da tabela que junta como Anexo 1, que venham a veneer após a data de

emissão desta garantia e não pagos pelos respetivos mutuários ".

e) O Ministério das Finanças de Angola havia assumido, em relação aos referidos

créditos:

i) A responsabilidade pelo reembolso dos créditos incluidos no "Anexo 1" da

referida garantia pelo valor da divida, líquida do valor dos colaterais, que fosse determinada

para cada crédito com referência a 31 de dezembro de 2013;

ii) O valor a pagar pelo Estado Angolano teria corno limite de cobertura para cada

crédito, o valor do capital, ¡tiros remuneratórios e moratórios, vencidos e vincendos,

comissões bancárias faturadas, que fosse determinado como em divida, com referência a 31

de dezembro de 2013, liquido de colaterais que o BESA pudesse identificar e executar em

conformidade com a legislação aplicável em Angola, sendo que o valor a ser considerado para

esses colaterais seria o que resultasse da avaliação que fosse efetuada por um avaliador

independente com referência a 31 de dezembro de 2013;
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iii) A "due diligence" referida nos pontos IX. e X. da referida garantia teria

somente como objetivo a determinação dos valores do crédito e a existência e valorização dos

colaterais associados a cada crédito, com referência a 31 de dezembro de 2013, pelo que as

condições previstas nas referidas cláusulas não afetavam o caracter autónomo e à primeira

solicitação da garantia, devendo a mesma ser paga à primeira interpelação da beneficiária;

• iv) Caso-se verificasse uma diferença entre o valor que viesse a ser determinado

para cada crédito, com referência a 31 de dezembro de 20.13, e o valor que constava em

termos líquidos (responsabilidades deduzidas dos colaterais reais associados) no" Anexo 1", o

valor a ser reembolsado no âmbito da garantia seria o fásse determinados com base nesse

critério, desde que o valor máximo da cobertura pelo Estado Angolano relativamente aos

créditos constantes no Anexo 1 da garantia não excedesse, no total, o valor de USD

5.700.000.000,00 (cinco mil milhões e setecentos milhões de USD norte americanos), a favor

.do BESA.

SUBDIVISÃO II - DÁ AUDITORIA EFETUADA SOBRE O CRÉDITO A •
CLIENTES ,DO COMPONENTE BESA

(i) Da informação documentada nos papéis de trabalho da KPMG relativa à

auditoria efetuada sobre'o crédito a clientes do BESA

651. A 31 de dezembro de 2013, o valor do crédito a clientes (incluindo o valor

do juro corrido) reconhecido pelo BESA no seu balanço era.8.118.247 milhares de USD..

652. A 31/12/2013, o valor ,de provisões acumuladas pelo BESA, para crédito

vencido e de cobrança duvidosa, era de 240.321 milhares de USD.

653. A 31/12/2013, o valor das provisões para créditos vencidos e de liquidação

duvidosa constituídas pelo BESA (240.321.000,00.USD) correspondia a cerca de 3% .(2,96%)
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do valor total do crédito (bruto) concedido pelo BESA a clientes (incluindo o valor do juro

corrido).

654. 0 valor da imparidade registada pelo BESA (no balanço remetido ao BES

para efeitos de consolidação), com referencia a 31/12/2012, era equivalente ao valor das

provisões acumuladas pelo BESA para créditos vencidos e de cobrança duvidosa.

655. 0 valor da rubrica "Crédito a Clientes" do balanço referente ao BESA que

foi considerado pelo BES na preparação das respetivas demonstrações financeiras

consolidadas (5.712.367 milhares de euro), correspondia ao valor em euros do valor (bruto)

do crédito a clientes do BESA, deduzido do valor da referida imparidade.

656. A KPMG documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria

sobre o exercício de 2013 do Grupo BES (maxime, através do documento "Highlights

Completion Memorandum — Audit", de 4 de abril de 2014). ter-lhe sido transmitida pela
KPMG Angola a seguinte informação:

a) o crédito do BESA a clientes havia registado, de acordo com a informação

preparada pelo banco, um crescimento, de cerca de 14% face a 31 de dezembro de 2012;

• b) o crédito do BESA a clientes havia crescido, em termos brutos, de acordo com

a informação que fora preparada pelo Banco (BESA), de 7.101,162 milhares de USD, em 31

de dezembro de 2012, para 8.118.247 milhares de USD, em 31 de dezembro de 2013;

c) o crédito do BESA a clientes havia crescido, em termos líquidos (de provisões),

de acordo com a informação que fora preparada pelo Banco (BESA), de 6.943.556.000,00

USD, em 31 de dezembro de 2012, para 7.877.926 milhares de USD, em 31 de dezembro de

2013;

d) A 31/12/2013, o valor de provisões para créditos de liquidação duvidosa e

crédito vencido acumuladas pelo BESA e reconhecidas no respetivo balanço era de 240.321

milhares de USD.
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657. A 31 de dezembro de 2013, o valor do juro corrido associado ao crédito a

clientes do BESA e por esse banco reconhecido no respetivo balanço era de 891.114 milhares

de USD. •

658. A 31 de dezembro de 2013, existia crédito do BESA a clientes (incluindo

juro corrido), de valor superior a 2 mil milhões de USD, que não se encontrava coberto pela

Garantia Soberana emitida pelo Estado Angolano.

659. A 31/12/2013, o BESA tinha crédito vencido de valor superior a 1,8 mil

milhões de USD, e juros vencidos e juros de mora de valor superior a 500 milhões de USD.

660. Em 31 de dezembro de 2013, toda a carteira de crédito concedido pelo

BESA e respetivo juro corrido, coberta pela garantia soberana, foi considerado pelo BESA

como crédito restruturado, tendo sido classificado como crédito vincendo.

661. A informação documentada nos papéis de trabalho da KPMG referentes à

auditoria sobre o exercício de 2013 do Grupo BES (maxime, no documento "Highlights

Completion Memorandum - Audit ", de 4 de abril de 2014), relativa à auditoria efetuada pela

KPMG Angola sobre a valorização (imparidade) do crédito a clientes do BESA, não é

suficiente para permitir a um revisor/auditor experiente, sem conhecii-nentó prévio do

componente BESA e do.trabalho desenvolvido pelo auditor:

a) compreender a natureza, o âmbito/extensão e os resultados dos procedimentos

de auditoria efetuados, e a prow; de auditoria concretamente obtida pela KPMG, através da

KPMG Angola, com vista a suportar, relativamente ao crédito a clientes do BESA, para

efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas de 2013 do BES, as

asserções "existência, "integralidade", "direitos e obrigações" e "valorização";

b) avaliar e concluir terem sido efetuados (pela KPMG Angola) procedimentos de

auditoria sobre o crédito a clientes do BESA, e pela .KPMG obtida e analisada informação

relativa aos procedimentos efetuados, que permitissem (à KPMG) concluir (i) que o valor da

imparidade registada pelo BESA para efeitos de reporte ao BES era, de acordo com as 'IRS,
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adequado, (ii) não existirem distorções materiais (à luz da materialidade global definida pela

KPMG para efeitos da auditoria. sobre as contas consolidadas do BES) na informação

financeira referente ao BESA que foi objeto de consolidação nas contas de 2013 do Grupo

BES, decorrentes da inadequada valorização do crédito a clientes desse componente;

c) compreender as bakes de suporte do julgamento efetuado pela KPMG e/ou os

fundamentos da sua conclusão sobre a suficiência do trabalho efetuado e prova de auditoria

obtida pela KPMG Angola com vista a suportar a adequada valorização, de acordo com às

1FRS, do crédito a clientes do BESA, corn referência a 31/12/2013;

d) concluir terem sido efetuados pela KPMG Angola procedimentos de auditoria

sobre o crédito a clientes do BESA, e pela KPMG obtida e analisada informação relativa ao

procedimentos efetuados, que, face à materialidade do referido ativo (5.7)2.367 milhares de

euro), à relevância 'do componente a que o mesmo respeitava, e ao risco de distorção material

inerente à rubrica ern questão, habilitassem a KPMG a concluir, sem reservas, que as

demonstrações financeiras consolidadas de 2012 do BES apresentavam, de forma verdadeira e

apropriada, em todos os aspeios materialmente relevantes, a respetiva posição financeira e o

resultado consolidado das suas operações em 31/12/2013, em conformidade com as 1FRS .

(fls. 1722-1743; 3528; Dvd a fls. 4992, maxime" pasta "BESConsolidado2013",

subpasta"6Summary0fComponentReporting_GroupAudit") Com efeito,

662. A KPMG Angola não fez constar no" Highlights Completion Memorandum

- A udit" de 4 de abril de 2014, e a KPMG não documentou, através de qualquer outro meio,

nos seüs papéis de trabalho, se lhe foi transmitida (pela KPMG Angola) e. por si analisada

e/ou avaliada informação sobre os seguintes factos, respeitantes à auditoria efetuada sobre a

valorização do crédito a clientes do BESA, corn referência a 31/12/2013: (fls. 1722-1743;

3528; Dvd - a fls. 4992, maxime pasta "BESConsolidado2013",

subpasta"6Summary0fComponentReport ing_GroupAudir)
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a) Quais os concretos factos, respeitantes a créditos concedidos pelo BESA a

clientes, que determinaram a emissão, pelo Estado. Angolano, de uma garantia soberana a

favor do BESA, e com referência a que data os referidos factos foram apurados;

b) Qual o valor global dos créditos do BESA que foram considerados de difícil

recuperação pela Comissão Executiva do BESA;

_ •
c) Se, no âmbito da revisão efetuada pela KPMG Angola sobre a carteira de

crédito do BESA, a KPMG Angola i) confirmou o referido entendimento da Comissão

Executiva do BESA (deque os referidos créditos eram de difícil de recuperação), ii) verificou

. se esses créditos se encontravam (todos) Cobertos péla garantia soberana emitida pelo Estado

Angolano e/ou se encontravam, total e/ou parcialmente, provisionados;

d) Qual valor bruto dos créditos abrangidos pela garantia soberana do Estado

Angolano, e o valor desses mesmos créditos, Jiquido do valor dos colaterais aos mesmos

associados (quando aplicável);

e) Se a KPMG Angola efetuou procedimentos de auditoria e/ou obteve

informação com vista a validar, corn referência a 31/12/2013, a existência,

validadenitularidide e a (adequada) valorização dos colaterais assbciados aos créditos

abrangidos pela garantia soberana emitida pelo Estado Angolano;

Qual o valor dos juros a receber associados à carteira de crédito do BESA,

vencidos e vincendos Oura corrido), e dos juros moratórias, que, a 31/12/2013, se encontrava

coberto pela garantia soberana;

g) Qual o valor respeitante a imóveis do BESA que, a 31/12/2013, se encontrava

coberto pela garantia soberana;

. ' h) Se a KPMG Angola e/ou a KPMG avaliaram, com referência a 31/12/2013, (i)

a probabilidade de execução, total e/ou parcial, da garantia soberana emitida pelo Estado

Angolano, (ii) o respetivo valor de execução e (iii) prazo de execução;
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i) Se a KPMG Angola e/ou KPMG avaliaram, para efeitos da análise sobre a

imparidade da carteira de crédito do BESA, o concreto âmbito de cobertura proporcionado

pela garantia emitida pelo Estado Angolano, tendo em conta i) o valor dos créditos cobertos

pela garantia, o valor de juros (incluindo moratórios) coberto pela garantia; iii) o valor dos

imóveis cobertos pela garantia, iv) o valor dos colaterais associados aos créditos cobertos pela

garantia;

j) Qual foi o concreto âmbito do trabalho e os resultados da auditoria efetuada

pela KPMG Angola. por amostragem, sobre a valorização (imparidade) da carteira de crédito

do BESA, e a prova de auditoria pela mesma obtida que permitiu concluir pela adequação, à

luz das IFRS (IAS 39), do valor da imparidade registada pelo BESA para efeitos de reporte ao

BES, designadkuriente:

1) Quais foram os critérios de seleção da(s) amostra(s) da carteira de crédito do

BESA que foi analisada pela KPMG Angola, e qual a representatividade da(s) amostra(s)

selecionada(s);

ii) Em que medida e de que forma a Garantia soberana foi atendida no âmbito da

auditoria efetuada pela KPMG Angola, por amostragem, sobre a valorização (imparidade) do

crédito a clientes do BESA;

iii) Quais foram os resultados da análise efetuado pela KPMG Angola sobre a

valorização (imparidade) de créditos não cobertos pela Garantia soberana, e a evidência

obtida com vista a suportar a adequação, à luz das irRs (IAS 39) do valor das provisões

.constituídas pelo BESA sobre esses créditos;

iv) De que forma, no âmbito e para efeitos da revisão efetuada pela KPMG

Angola sobre a carteira de crédito do BESA, com vista a concluir sobre a adequação da

imparidade registada por esse banco (para efeitos de reporte ao BES, de acordo com as IFRS),

foram ultrapassadas as deficiências detetadas no controlo interno do BESA, ao nível do

processo de crédito, e reportadas à KPMG (melhor identificadas no ponto 623 supra);
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v) Qual o valor dos créditos e/ou representatividade na amostra da carteira de

crédito analisada, relativamente aos quais não foram disponibilizados os contratos assinados

pelos clientes;

k) Se a KPMG Angola efetuou procedimentos de auditoria para validar/testar,

relativamente ao crédito a clientes do BESA, outras asserções relevantes para além da

"valor.ização" (em concreto, as asserções "Existência", "Direitos e Obrigações" e

"Classificação ").

• 663. A KPMG não documentou, nos seus papéis de trabalho, informação que

permitisse compreender a materialidade e relevância, para a situação financeira do BESA (e

.para a situação financeira consolidada do BES), da Garantia Soberana emitida pelo Estado

Angolano a favor do BESA. (fls. -1722-1743; 3528; Dvd a lis. 4992, maxima pasta

, BESConsolidado2013", subpasta "6Summary0fComponentReportin.g_GroupAudit")

664. A KPMG não documentou, nos seus papéis de trabalho, a sua posição final

e/ou julgamento, e respetivas bases de suporte, sobre a fiabilidade, adequação e suficiência do

trabalho efetuado, prova de auditoria obtida e conclusões reportadas pela .KPMG Angola

sobre adequada valorização (imparidade), para efeitos das contas consolidadas do BES, do

crédito a clientes.do "componente"»BESA. (fls. 722-1743; 3528; Dvd a fls. 4992, maxima

pasta "BESConsolidado2013", subpasta "6Summary0fComponentReporting_GroupAudit")

665. Em suma: a KPMG não documentou adequadamente, nos seus papéis de

trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de 2013 do Grupo BES, de forma a suportar a

sua opinião, os procedimentos de auditoria efetuados, os resultados desses procedimentos e a

prova de auditoria obtida com vista a suportar, relativamente ao crédito a clientes do

-componente" BESA, as asserções "existência", "intègralidade", "direitos e obrigações" e

"valorização", nem o julgamento por si efetuado (e/ou os fundamentos da sua conclusão)

sobre a suficiência do trabalho efetuado (e prova de auditoria obtida). (11s. 1004-1186,

maxima fls.1 I 13-1 114; 3307-3313, maxima fls. 3309v; 3507-3522; 1722-1743; 3528; 165-
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1685, maxime fls. 1677; 4877-4937, maxime fls. 4878, Dvd a fls. 4992, maxime pasta

"BESConsolidado2013", subpasta "6Summary0fComponentReporting_GroupAudin

666. A informação documentada pela KPMG nos seus papéis de trabalho, relativa

à auditoria efetuada.pela KPMG Angola, com referência a 31/12/2013, sobre o crédito a

clientes do "componente" BESA,•e à verificação e/ou avaliação efetuada pela KPMG desse
trabalho, não permite avaliar nem concluir terem sido efetuados (pela KPMG Angola)

procedimentos de auditoria sobre o crédito a clientes do BESA, e pela KPMG obtida e

analisada informação relativa aos procedimentos efetuados, que permitissem (à KPMG)

concluir, para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES,

(i) que o valor da imparidade registada pelo BESA para efeitos de reporte ao BES' era, de

acordo com as 1FRS adéquado, (ii) não existirem distorções materiais (à luz da materialidade

. global definida pela KPMG para efeitos da auditoria sobre as contas consolidadas do BES) na

informação financeira referente ao BESA que foi objeto de consolidação nas contas de 2013

do Grupo BES, decorrentes da inadequada valorização do crédito a clientes desse

componente. (fls. 1004-1186, maxime fls.1113-1114; 33Ó7-3313, maxime lis..3309v; 3507-

3522; 1722-1743; 3528; 1655-1685, maxime fls. 1677; 4877-4937, maxime fls. 4878, Dvd a

fls. 4992, maxime pasta "BESConsolidado2013", subpasta

"6S ummary0fCom ponentReporting_GroupAudit")

667. A informação documentada pela KPMG nos seus papéis de trabalho, relativa

à 'auditoria efetuada pela KPMG Angola, com referência a 31/12/2013, sobre o crédito a

clientes do componente BESA, e à verificação e/ou avaliação efetuada pela KPMG desse

trabalho, não permite avaliar nem concluir terem sido efetuados (pela KPMG Angola)

procedimentos de auditoria, nem ter sido obtida e analisada, pela KPMG informação relativa

aó trabalho efetuado, que, face à materialidade do referido ativo, à importância da

componente a que o mesmo respeitava (o BESA), ao risco de distorção material inerente à

rubrica em questão, a habilitassem a concluir que as demonstrações financeiras consolidadas

de 2013 do BES apresentavam, de forma verdadeira e apropriada, em todos os. aspetos

materialmente relevantes, a respetiva situação financeira consolidada em 31/12/2013. (fls.

1004-1186, maxime fls.1113-1114; 3307-3313, maxime fls. 3309v; 3507-3522; 1722-1743;
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3528; 1655-1685, maxime. fls. 1677; 4877-4937, maxime fls. 4878, Dvd a fls. 4992, maxime

pasta "BESConsolidado20 13", subpasta "6Summary0fComponentReporting_GroupAudit")

• 668. A KPMG emitiu, em.9 de abril de 2014,.a Certificação Legal das Contas e

Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2013, afirmando que estas " apresentam clé forma verdadeira e apropriada, em

todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do BES, o

resultado consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as alterações no

capitais próprios consolidados, e os fluxos. consolidados de .caixa dessa entidade, em

conformidade com as 1FRS (...)". (fls. 1004-1186, maxime fls. 1113-1114)

669; A-KPMG, relativamente à auditoria efetuada, com referencia a 31/12/2013,

através de KPMG Angola, sobre o crédito a clientes do "componente" BESA (principal ativo

desse componente do Grupo BES), e à avaliação e/ou verificação efetuada pela Arguida desse •

trabalho, não elaborou nem conservou documentação suficiente para o CNSA examinar

convenientemente o seu trabalho, enquanto ROC/auditor responsável pela auditoria sobré as
•

demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BES referentes ao exercício de 2013. (fls.

1722-1743; 3528; Dvd a fls. 4992, maxime pasta -BESConsolidado2013", subpasta

6Summary0fComponentReporting_GroupAudit", fls. 110-228)

670. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos .supi‘a

descritos, os quais são factos próprios, em que interveio e que praticou. Com efeito, (fls.

1004-1186, maxime.fis.1113-1114; 3307-33 13, maxime fls. 3309v; 3507-3522; 1722-1743;

35.28; 1655-1685, maxime fls. 1677; 48774937, maxime fis. 4878, Dvd a fls. 4992, maxime

pasta "BESConsolidado2013", subpasta "6Summary0fComponentReporting_GroupAudit")

671. A KPMG sabia que:

a) Definiu, no âmbito da conceção do seu plano da auditoria sobre o exercício de

2013 do Grupo BES, o BESA como um componente significativo do Grupo BES, por

considerar tratar-se de um componente com importância financeira individual para o Grupo

BES;
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b) A KPMG Angola identificou a inadequada valorização (imparidade) do crédito

a clientes do BESA como um risco significativo de distorção material;

• c) A 31/12/2013, o valor de provisões para créditos de liquidação duvidosa e

crédito vencido acumuladas pelo BESA era de 240.321milhares de USD;

d) A 31/12/2013, o valor das provisões para créditos vencidos e de liquidação

duvidosa constituídas pelo BESA (240.321 milhares de USD) correspondia (apenas) a cerca

de 3% do valor total do crédito (bruto) concedido pelo BESA a clientes;

e) O Valor da imparidade registada pelo BESA (no balanço remetido ao BES para

efeitos de consolidação), coin referência a 3 I/!2/2012, era equivalente ao valor das provisões

acumuladas pelo BESA para créditos vencidos e de cobrança duvidosa;.

f) 0 valor da rubrica "Crédito a Clientes" do balanço referente ao BESA que foi

considerado pelo BES na preparação das respetiyas demonstrações financeiras consolidadas

(5.712.367 milhares de euros), correspondia ao valor.em euros do valor (bruto) do crédito a

clientes do BESA, deduzido do valor da referida imparidade;

g) Documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2013 -do Grupo BES, o trabalho efetuado e a prova de auditoria obtida pela

KPMG Angola sobre o crédito a clientes do BESA nos termos revelados pelo documento

"Highlights Completion Memorandum - Audit" de 4 de abril de 2014;

• h) Não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2013 do Grupo BES, os factos descritos nos pontos 662 a 664 supra;

i) A informação documentada nos seus papéis de trabalho não permitia a urn

revisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio do componente BESA e do trabalho

desenvolvido pelo auditor, compreender i) o âmbito e os resultados dos procedimentos de

auditoria efetuados e a prova de auditoria concretamente obtida pela KPMG, através da

KPMG Angola, corn vista a suportar, relativamente ao crédito a clientes do BESA, as

431



• Processo: 290/20.2YUSTRI1
Referência: 17739995

Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Recurso Penal

asserções ''existência, "integralidade", "direitos e obrigações" e "válorização"; ii) as bases de

suporte do julgamento efetuado pela KPMG (e/ou fundamentos da sua conclusão) quanta à

suficiência do trabalho efetuado e prova obtida, para efeitos da opinião por si emitida sobre as

demonstrações financeiras consolidadas de 2013 do BES;.

j) Emitiu, em 9'de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de

2013, afirmando que estas " apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os

aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do BES, o resultado

consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as alterações no capitais

próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa dessa eMidade, em conformidade
• com as 1FRS (...),,.

k) Relativamente à auditoria efetuada, com referência a 31/12/2013, através de

KPMG Angola, sobre o crédito a clientes do "componente" BESA (principal ativo desse

componente do Grupo BES), e à avaliação e/ou verificação efetuada pela Arguida desse

trabalho, não elaborou nem conservou documentação suficiente para. o CNSA examinar

convenientemente o seu trabalho, enquanto ROC/auditor responsável pela revisão legal das

contas/auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BES referentes ao

exercício de 2013. (fls. 1004-1186, maxime fls.1113-1114; 3307-3313, maxime fls. 3309v;

3507-3522; 1722-1743; 3528; 1655-1685, in axime fls. 1677; 4877-4937, maxime fls. 4878,

Dvd a fls. 4992, maxime pasta "BE.SConsolidado2013", subpasta

"6Surnmary0 fComponentReporting_GroupAud it")

672. A KPMG quis praticar os factos supra descritos. (11s. 1004-1186, maxime

fls.1113-1114; 33073313, maxime fls. 3309v; 3507-3522; 1722-1743; 3528; 1655-1685,

maxime fls. 1677; 4877-4937, maxime fls. 4878, Dvd a fls. 4992, maxime pasta

"BESConsolidado2013", subpasta "6Surnmary0fCoMponentReporting_GroupAudie;)
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(ii) Da não documentação, pela KPMG, nos seus papéis de trabalho, de

informação sobre factos importantes que eram do seu conhecimento, relativos ao crédito a

clientes do BESA

673. A KPMG não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria

sobre o exercício de 2013 do Grupo BES, informação sobre factos importantes, relativos à

situação da carteira de crédito do BESA em 31/12/2013, que eram do seu conhecimento à data

em que emitiu a sua opinião sobre as referidas demonstrações.

674. A KPMG tinha conhecimento, pelo menos desde janeiro de 2014, que:

a) Durante o segundo semestre de 2013, a Comissão Executiva do BESA apurou a

existência de i) créditos, no valor de cerca de 5,4 mil milhões de USD, cuja recuperação foi

considerada duvidosa, ii) crédito vencido de valor superior a 1,8 mil milhões de USD, e juros

vencidos e juros de mora de valor superior a 500.000.000,00 de USD;

h) Para além de questões relacionadas corn incertezas quanto à existência,

validade, valorização e possibilidade de execução das garantias associadas a alguns dos

referidos créditos (considerados de recuperação duvidosa), as dúvidas sobre a

recuperabilidade do seu valor estavam sobretudo relacionadas com o facto de existir um grau

relevante de desconhecimento relativamente à identificação de mutuários, finalidade de

utilização de créditos e às (eventuais) garantias obtidas pelo BESA;

c) O desconhecimento relativamente à identificação de mutuários, finalidade dos

créditos e às (eventuais) garantias decorria, nuns casos, da inexistência de dossiers de crédito,

incluindo informação sobre os mutuários, propostas e aprovações de crédito, finalidades dos

créditos e garantias existentes, e, noutros casos, do facto de uma análise aos movimentos

financeiros associados aos créditos em causa ter permitido concluir que os mesmos não se

haviam destinado a financiar atividades económicas ou a aquisição de ativos, tendo, ao invés,

sido objeto de transferências, internas e externas, bem como de levantamentos em numerário

de valor avultado, não se reconhecendo nos mutuários capacidade de geração de receitas ou

de liquidificação de ativos que permitissem recuperar os montantes em divida;
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d) Havia sido identificado, com referência a 31/08/2013, um grupo de clientes,

num total de cinco empresas (as sociedades

cujos acionistas e beneficiários económicos efetivos eram desconhecidos, e que,

no seu conjunto, teriam beneficiado de 'financiamentos do BESA na ordem dos 840 milhões

de USD, com a finalidade da aquisição de imóveis ("Torres Sky"), mas que, segundo teriam

apurado os serviços do BESA, apenas cerca de 360 milhões teriam sido utilizados para essa

finalidade, criando um gap/vazio financeiro traduzido no desconhecimento sobre o destino

dado a cerca de 402 milhões de USD dos financiamentos concedidos;

e) A situação referida na alínea anterior encontrava-se, à data, agravada pelo

aprofundamento entretanto efetuado .pelos serviços do BESA aos- movimentos financeiros

ligados às referidas sociedades, na medida ern que se havia apurado que outras sociedades

beneficiárias de créditos no BESA haviam, transférido, no seu conjunto, mais de 343 milhões

de USD para esses clientes ("Clientes da Administração Identificados"), o que perfazia um

potencial de total de montantes por explicar, relativamente a este conjunto de sociedades, de

745 milhões de USD;

f) Havia sido identificado, com referência a 31/08/2013, um conjunto de seis

operações, associadas a cinco sociedades (compreendidas num grupo denominado "Clientes

da Administração, identificados"), no montante global de 648 milhõeS de USD, com a

documentação incompleta, em que não existiam os contratos e as aprovações dos respetivos

•créditos;

g) Haviam sido identificados, com referência a 31/08/2013, créditos (Grupo

) no valor de cerca de 1.500 milhões de USD, com ô capital vencido de 400 milhões de

USD, que teriam sido objeto de transferências internas e externas, bem como de
levantamentos em numerário de valor avultado; relativamente aos quais não havia sido

encontrada qualquer finalidade económica, comercial ou industrial, muito embora, nalguns

casos, tivessem sido identificadas garantias que poderiam colateralizar parte dos créditos, cuja

formalização e efetivo valor teriam, contudo, de ser ainda validados;
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h) Haviam sido identificados, com referência a 31/08/2013, créditos (da

responsabilidade da anterior gestão), no valor de cerca de 1.300 milhões de USD,

relativamente aos quais não existiam no BESA:

i) dossiers de identificação dos clientes, ii) informação sobre os acionistas e/ou

beneficiários económicos efetivos das sociedades beneficiárias dos créditos, iii) informação

sobre a/s finalidade/s dos créditos concedidos; iv) informação sobre (eventuais) garantias

associadas aos créditos ("Clientes da Administração Não identificados").

- 675. Os factos supra descritos cram importantes, e respeitavam a matérias e

julgamentos significativos, designadamente:

i. Respeitavam aos fundamentos das dificuldades de recuperação do valor de

créditos do BESA a clientes, que haviam sido dete.tadas no segundo semestre do exercício de

2013, pela Comissão Executiva desse banco;

ii. Respeitavam 'a factos com impacto na auditoria efetuada sobre a carteira de

crédito do BESA, principal ativo desse componente do BES, que foi definido pela KPMG

como um componente significativo, atenta a respetiva importância financeira individual para

•o Grupo BES;

iii. Constituíam indícios de fraude e de derrogação dos controlos do BESA pela

sua anterior gestão, com impacto nas conclusões documentadas pela KPMG no âmbito das

auditorias efetuadas com referência aos exercícios anteriores (maxime, no âmbito da auditoria

sobre o exercício de 2012 do Grupo BES);

iv. A sua documentação, nos papéis de trabalho de trabalho da KPMG, era

necessária para assegurar a compreensão: i) da natureza, gravidade e dimensão dos problemas

detetados na carteira de crédito do BESA, no segundo semestre do exercício de 2013, ii) da

relevância, para a situação financeira do BESA (e para a posição financeira consolidada do

BES a 31/12/2013), da garantia soberana emitida pelo Estado Angolano a favor do BESA; iii)

da base de suporte do julgamento efetuado pela KPMG (e/ou os fundamentos da, sua
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conclusão), iio âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do Grupo BES, quanto à suficiência e adequação, como prova- de auditoria de

suporte à adequada valoriàção do crédito a clientes do BESA, da informação que lhe foi

reportada pela KPMG Angola (maxime através do Highlights Completion Memorandum de 4

de abril de 2014) e por si documentada nos seus papéis de trabalho.

676. A KPMG não documentou, contudo, nos seus papéis de trabalho referentes à

auditoria sobre o exercício de 2013 do Grupo BES, os factos supra descritos.

677. A KPMG emitiu, em 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e

Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas 'do. BES referentes ao

exercício de 2012, afirmando que estas "apresentam de forma verdadeira e apropriada, em

todos os aspectos matei-ia/mente relevantes, a posição financ eira consolidada do BES, o

resultado consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as alterações

no capitais próprios consolidados, e os fiuxos consolidados de caixa dessa entidade, em

conformidade com as IFRS (...)".

678. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos supra

descritos, os quais são factos próprios, em que interveio e que praticou.

679. A KPMG sabia que:

a) se tinham verificado os factos descritos no ponto 731 supra;

b) os factos descritos no ponto 731'. supra eram importantes e respeitavam a

matérias e julgamentos significativos:

c) não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2013.do Grupo BES, factos importantes que eram do seu conhecimento à data

em que emitiu a sua opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES

referentes ao exercício de 2013.

68O. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.
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SU B D IVISÃ O III — DA AUDITORIA EFETUADA (PELA K P M G

A N G O L A ) S O B R E A CA R T E I R A D E I M ÓV E I S D O BESA ( ASSER Ç ÕES

"EXISTÊNCIA", "DIREITOS E OBRIGAÇÕES" E "VALORIZAÇÃO")

(a) Da informação documentada nos papéis de trabalho da KPMG,

relativamente à auditoria efetuada sobre a carteira de imóveis do BESA

681. 0 BESA relevou, com referência a 31/12/2013, na rubrica "Ativos Não

Correntes Detidos para Venda- do seu balanço (elaborando segundo as 1FRS, remetido ao

BES para efeitos de consolidação), os seguintes imóveis, pelos seguintes valores:

_
Irrióvel .

31.12.2013 (milhares dc US1))
Edificio Muxima . 72.927

linewel Kanhang.ulo 16.391,

Elm) Viario (Luanda Tower) 315.597

Towers (forres ()cemio) 277.750,Nlagestic

Terrell() 1.:11lung° Belas 253.331

Fa.zenda dos Mangais 7.412.

Hotel Soy° 16.500
Torres Nlaravillia 30.000

Sky l:ilness 27.280

Ilha Ruca (illin de 'Luanda) 16.491

T erreno cm Sangano 40.090
Total 1.073.678 •

682: Os referidos imóveis foram re.levados na rubrica "Ativos Não Correntes

Detidos para Venda" do balanço referente ao BESA, considerado pelo BES (antes de

ajustamentos de consolidação) para efeitos de preparação das respetivas contas consolidadas

relativas a 2013, pelo valor de 778.535 milhares de euros.

• 683. A KPMG documentOu nos seus papéis de trabalho referentes ã auditoria

sobre o exercício de 2013 do Grupo BES (maxime, através do documento "Highlights

Completion Memorandum ", de 4 de abril de 2014), ter-lhe sido transmitida pela KPMG
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Angola, relativamente aos i) os riscos identificados, ii) procedimentos de auditoria efetuados,

iii) respetivos resultados e iv) conclusões da KPMG Angola, sobre a existência, titularidade e

valorização da carteira de imóveis do BESA, a informação constante dos pontos 620 e 677

supra.

684. A informação que a KPMG documentou nos seus papéis de trabalho,

relativa à auditoria efetuada pela KPMG Angola sobre a existência, titularidade e valorização

dos imóveis registados no balanço do BESA, e à verificação eiou avaliação efetuada pela

KPMG desse trabalho, não permite a .um revisor/auditor experiente sem conhecimento prévio

do BESA e do trabalho desenvolvido pelo auditor:

• . a) compreender o âmbito/extensão e os resultados dos procedimentos efetuados e

a prova de auditoria concretamente obtida relativa à existência, titularidade e valorização dos

imóveis do BESA, entre os quais os registados na rubrica "Ativos Não Correntes Detidos para

• Venda" do balanço do BESA; •

b) avaliar se foram efetuados procedimentos de auditoria e obtida e analisada

informação que permitissem à KPMG concluir sobre a adequada valorização (imparidade), dè

acordo com as 1FRS, dos imóveis registados o balanço do BESA, entre os quais os imóveis

relevados rubrica "Ativos Não Correntes Detidos para Venda" do balanço do BESA;

c) compreender as bases de suporte do julgamento reportado pela KPMG Angola

à KPMG, de que, não obstante as situações detetadas de falta de documentação de suporte à

existência e titularidade de imóveis, foi obtida a evidência de auditoria necessária para sanar e

eliminar as reservas relativas a esses temas (incluídas 'nos relatórios de auditor independente

sobre as contas, individuais e consolidadas, de 2012 do BESA);

d) avaliar e concluir terem sido efetuados pela KPMG Angola procedimentos de

auditoria, e pela KPMG obtida e analisada informação relativa ao trabalho efetuado, que, face

ao risco significativo existente e identificado pela KPMG Angola, permitissem (à KPMG)

concluir sobre a existência, titularidade e valorização dos imóveis reconhecidos no balanço do

BESA (considerado pelo BES para efeitos de consolidação).
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• 685. A KPMG Angola não fez constar no "Highlights Completion Memorandum"

de 4 de abril de 2014, e a KPMG não documentou, através de outro meio, nos seus papéis de

trabalho, se lhe foi transmitida (pela KPMG Angola) e por si analisada ciou avaliada

informação sobre os seguintes factos, respeitantes à auditoria efetuada sobre a carteira de

imóveis do BESA, com referéncia a 31/12/2013:

a) Quais foram os imóveis relativamente aos quais não foi possível obter

documentação comprovativa da respetiva titularidade pelo BESA, em que rubrica/s os

mesmos se• encontravam registados e por que valor se encontravam relevados no balanço do

BESA (remetido ao BES e por este considerado para efeitos de preparação das respetivas

demonstrações financeiras consolidadas);

b) Que critérios foram utilizados na seleção da amostra de imóveis sobre os quais

foram desenvolvidos procedimentos de inspeção "in loco" com vista a suportar a respetiva

"existência", e qual a representatividade da amostra selecionada;

c) Qual a concreta natureza/tipo de custos que foram considerados pela KPMG

Angola para validar a titularidade pelo BESA de imóveis de "uso não próprio";

d) Quais os imóveis de "uso não próprio" relativamente aos quais o procedimento

de validação de faturas não foi suscetível de aplicação, de que forma foi ultrapassada, nesses

casos, a impossibilidade de obter documentação comprovativa da respetiva titularidade pelo

BESA, em que rubricais do balanço do BESA esses imóveis se encontravam registados e qual

o valor por que se encontravam relevados;

e) Quais os factos que determinaram a cobertura, pela garantia soberana emitida

pelo Estado Angolano, de imóveis reconhecidos pelo BESA no seu balanço, quais os termos

efou condições da cobertura proporcionada pela garantia sobre os referidos imóveis, que

asserções foram validadas com base na referida garantia soberana e de que forma a existência

da garantia permitia concluir favoravelmente sobre as asserções em causa (maxime, sobre as

asserções "existência" e "direitos e obrigações
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O Quais os imóveis que se encontravam cobertos pela garantia soberana emitida

pelo Estado Angolano, qual o valor por que se encontravam relevados no balanço do BESA e

qual o valor (desses imóveis) que se encontrava coberto pela garantia soberana.

g) de que forma as avaliações obtidas, em 2013, pela KPMG Angola, permitiam

ultrapassar, para efeitos das contas consolidadas do BES referentes ao exercício de 2013, a

falta de informação e/ou documentação, de suporte à valorização de imóveis, que deu origem

a uma reserva na opinião da KPMG Angola sobre as contas estatutárias do BESA referentes

ao exercício de 2012 (considerando que, no âmbito da auditoria*sobre o exercício de 2012 do

•BESA, já:tinham sido obtidas avaliações de imóveis);

h) os critérios e pressupostos (v.g. • datas de referencia das avaliações,
percentagens de acabamento consideradas, custos diretos e indiretos estimados) utilizados nas

avaliações disponibilizadas pelo BESA à KPMG Angola, numa ótica de valor atual, e numa

ótica de projeto concluído;

i) as di ferenças registadas entre o valor de avaliação dos imóveis no seu "estado

atual" (à data) e (i) o seu valor contabilístico e (ii) o respetivo valor de avaliação estimado

numa ótica de projeto concluído;

• j) se foi efetuada pela KPMG Angola uma análise e/ou validação dos critérios e

. pressupostos utilizados nas avaliações imobiliárias disponibilizadas pelo BESA.

• 686. A KPMG tinha conhecimento, à data da emissão da sua opinião sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes a 31/12/2013, que o valor

contabilístico, a 31/12/2013, dos imóveis "Eixo Viário", "Magestic Towers (Torres Oceano)",

"Futungo de Bela" e " Sky Fitness" compreendidos na rubrica "Ativos Não Correntes

Detidos para Venda" do balanço BESA, incluía o valor de adiantamentos para obra futura.

687. 0 facto de o valor de avaliação dos referidos imóveis, numa ótica de projeto

concluído, ser superior ao respetivo valor contabilístico a 31/12/2013, e a expectativa da

Comissão Executiva do liESA' de qu o valor futuro desses ativos, após a conclusão dos..
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projetos, seria recuperável, não eram suficientes para a KPMG Angola e/ou a KPMG poderem

concluir pela sua adequada valorização, de acordo com as IFRS (ou seja, que, de acordo com

as IFRS , não existiam distorções materialmente relevantes sobre a valorização dos referidos

imóveis).

688. A KPMG Angola não fez constar no "Highlights Completion Memorandum

" de 4 de abril de 2014, e a KPMG não documentou, através de outro meio, nos seus papéis de

trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de 2013 do Grupo BES (i) se a KPMG

Angola obteve evidência sobre a efetiva natureza dos valores, respeitantes aos imóveis

referidos no ponto 742 supra contabilizados no balanço do BESA (remetido ao BES e por

' este considerado para efeitos de consolidação), e (ii) se foi obtida evidência adicional (para

além das avaliações) de que esses ativos não se encontravam em imparidade, nomeadamente:

i. Relativamente ao custo .de construção, se foram verificados os custos

efetivamente incorridos pelo BESA à data do balanço, pára colocar cada um dos referidos

imóveis no seu estado atual (à data de balanço), e as diferenças registadas entre esses valores

e -o "justo valor" dos imóveis, ou seja, os "valores atuais" de avaliação dos referidos imóveis

(e se foi assumida como imparidade o eventual défice que.daí pudesse ter resultado);

Quanto aos valores de eventuais adiantamentos, na medida em que os mesmos

não faziam parte do custo de construção do(s) imóveis, se foi obtida evidência de que o valor

contabilístico dos adiantamentos por conta de obra futura (i.e., que não haviam ainda sido

utilizados para colocar os imóveis no respetivo estado atual): i) se encontrava suportado por

um' contrato ou outro instrumento que atribuísse" ao BESA um direito de obter ativos e/ou

serviços; ii) e que esse direito não se encontrava em imparidade (avaliando, por exemplo, se o

suporte contratual e o orçamento que serviram de base ao(s) adiantamento(s) efetuado(s) se

encontrava a ser cumprido, se não existiam "desvios" face ao contratado que colocassem em

causa a recuperabilidade do valor.do(s) adiantamento(s), e o risco de crédito da contraparte).

689. A KPMG não obteve prova de auditoria, apropriada e suficiente,

documentada nos seus papéis de trabalho, sobre a adequada valorização. à luz das IFRS, dos
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imóveis "Eixo Viário", "Magestic Towers (Torres Oceano) ", Ftitungo de Belas " e " Sky

Fitness" relevados no balanço do BESA (considerado pelo BES para.efeitos de consolidação).

690. 0 valor, individual e global, pelo qual os referidos imóveis se encontravam

relevados no balanço do BESA, e pelo qual foram relevados, pelo BES, na rubrica "Ativos

Não Correntes Detidos Para • Venda" do respetivo balanço consolidado referente a 2013, era

superior ao nível de materialidade global definida pela KPMG no âmbito e para efeitos da

auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes a 2013 (€
20.000.000,00). .

691. A KPMG emitiu, em 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e

Relatório e Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2013.

692. A KPMG fez constar na Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de

2013, a seguinte opinião: " as referidas demonstrações financeiras consolidadas apresentam

de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição

financeira consolidada do Banco Espirito Santo, S.A., em 31 de dezembro de 2013, o

resultado consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as alterações

no capita/ais pr'prios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa no exercício findo. .
naquela data, em conformidade coin as IFRS, tal como adoptadas na União Europeia e a

informação nelas constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetivá e licita".

693. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos supra

descritos, os quais são factos próprios, em que interveio e que praticou.

694. A Arguida sabia que:

a) Definiu, no âmbito da conceção do seu plano da auditoria sobre as

demonstrações financeiras consolidadas de 2013 do BES, o BESA como um componente
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significativo do Grupo BES, por considerar tratar-se de urn componente com importância

•financeira individual para o Grupo BES;

b) Documentou nos seus papéis de trabalho, referentes à auditoria sobre o

exercício de 2013 do Grupo BES,. o trabalho efetuado e a prova de auditoria obtida (pela

KPMG Angola) sobre os imóveis registados no balanço do BESA, nos termos revelados pelo

documento "Highlights Completion Memorandum - Audit" de 4 de abril de 2014;

c) Existia um risco significativo, identificado pela KPMG Angola, associado: i) ao

valor realizável da carteira de imóveis do BESA; e ii) à (in)existência de documentação

comprovativa da existência e titularidade dos imóveis detidos pelo BESA;

d) Não documentou nos seus papéis de trabalho os factos descritos no ponto 745

supra;

e) A informação documentada nos seus papéis de trabalho não era suficientemente

completa para permitir a um revisor/auditor experiente sem conhecimento prévio do

componente BESA e do trabalho desenvolvido pelo auditor:

i) compreender o âmbito/extensão dos procedimentos de auditoria efetuados, os

respetivos resultados e a prova de auditoria concretamente obtida relativa_ à existência,

titularidade e valorização dos imóveis reconhecidos nó balanço do BESA, entre os quais os

registados na rubrica "Ativos Não Correntes Détidos para Venda";

ii) avaliãr e concluir terem sido" efetuados (pela KPMG Angola) procedimentós e

obtida provà de auditoria, e pela KPMG obtida e analisada informação relativa ao trabalho

efetuado, que permitissem (à KPMG) concluir sobre a adequada valorização (imparidade), de

acordo com as 1FRS, dos imóveis registados o balanço do BESA, entre os quais os imóveis

relevados rubrica :Atívos Não Correntes Detidos para Venda" do balanço do BESA;

iii) compreender as bases de suporte do julgamento reportado pela KPMG

Angola à KPMG, e por esta validado, de que não obstante as situações detetadas;cle falta de
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documentação de suporte à existência e titularidade de imóveis, foi obtida a evidência de

auditoria necessária para sanar e eliminaras reservas relativas a esses temas (incluídas nos

relatórios de auditor independente sobre as contas, individuais e.cónsolidadas, do BESA

referentes a 2011 e 2012);

iv) concluir terem sido efetuados pela KPMG Angola procedimentos de auditoria,

e pela • KPMG obtida e analisada informação e relativa aos procedimentos efetuados e
respetivos resultados, que permitissem (à KPMG) concluir sobre a existência, titularidade e

adequada valorização dos imóveis reconhecidos no balanço do BESA (considerado pelo BES

para efeitos de consolidação nas respetivas demonstrações financeiras);

O O BESA rélevou na rubrica "Ativos Não Correntes Detidos para Venda" do seu

balanço,.com refe,rência a 31/12/2013, (i) um imóvel designado "Eixo Viário", pelo valor de

315.597 milhares de USD, (ii) urn imóvel designado "Magestic Towers (Torres Oceano)",

pelo valor de 277.750 Milhares de USD, (iii) um imóvel designado ''Futungo de Belas", pelo

valor de 253.331 milhares de USD, e (iv) um imóvel designado "Sky Fitness'", pelo valor de

27.280 milhares de USD;

g) Os imóveis referidos foram relevados na rubrica "Ativos Não Correntes

Detidos para Venda" do balanço consolidado do BES;

h) Não documentou nos seus papéis de trabalhos referentes à auditoria sobre o

exercício de 2013 do Grupo BES, terem sido efetuados (pela KPMG Angola) procedimentos

de auditoria, e por si obtida e analisada informação (relativa aos procedimentos efetuados pela

KPMG Angola e respetivos resultados) qué lhe permitissem coricluir sobre a adequada

valorização, à luz das 1FRS, no balanço do BESA (considerado pelo BES para efeitos de

consolidação), dos iinóveis 'Eixo Viário", " Magestic Towers (Torres Oceano)", " Futungo

de Belas" e " Sky Fitness";

i) O valor, individual e global, pelo qual os imóveis " Eixo Viário ", " Magestic

Towers (Torres Oceano) ", " Fulling° de Belas" e" Sky Fitness" se encontr.avam relevados

no balanço do BESA, e pelo qual foram relevados, pelo BES, na rubrica "Ativos Não
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Correntes Detidos Para Venda do respetivo balanço consolidado referente a 2013, era

superior à materialidade global definida pela KPMG no âmbito e para efeitos da auditoria

sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2013;

j) Emitiu, em 9 de abril de 2014, a Certific4ão Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de

2013, afirmando que estas apresentam de forma verdadeira e apropriada , em todos os

aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do BES, o resultado

consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado as alterações no capitais

próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa dessa entidade, em conformidade

com as 1FRS, tal como adoptadas na União Européia e a informação nelas constante é

completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e licita".

695. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.

(b) Da prova de auditoria de suporte às asserções "existência" e "direitos e_

obrigações" de imóveis/ativos respeitantes ao BESA, no valor de 11.991.244 milhares de

AOA, e da não inclusão de uma reserva (por limitação de âmbito) na opinião sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2013

696. 0 BESA relevou na rubrica "Imobilizado Corpóreo (em curso)" do seu

balanço (elaborado segundo o CONT1F) a 31/12/2013, pelo montante de 7.190.235 milhares

de AOA (73.656 milhares de USD, considerando a taxa de câmbio. AOA/USD: 97,61900), os

seguintes imóveis:

a) terreno "A ltipl an — Çactiaco",

b).terreno "Altiplan — Kwanza Sul";

c) terreno "Altiplan Talatona";
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d) terreno "Altiplan — Malange"; •

. e) terreno "Altiplan — Ulge";

terreno "Altiplan - Kwanza Norte"; .

g) terreno "Altiplan la".

h) terreno "Altitplan Mo x ic o " ;

i) terreno "Altiplan Kuando Kubango".

697..0 referido conjunto de imóveis foi relevado no balanço do BESA remetido

ao BES e por este considerado para efeitos. de preparação das respetivas demonstrações

financeiras consolidadas referentes ao exercício de 2013.

698. 0 BES relevou os referidos imóveis no seu balanço consolidado referente ao

exercício de 2013.

699. 0 BESA relevou na rubrica "Outros Valores — Devedores Diversos" do seu

balanço a. 31/12/2013, pelo valor de 4.801.009 milhares de AOA (49.181 milhares de USD,

considerando a taxa de câmbio A0A/USD: 97,61900), um saldo corn a descrição "ESCOM"..

700. 0 referido conjunto de imóveis foi relevado no balanço do BESA remetido

ao BES e por este considerado para efeitos de preparação das respetivas demonstrações

financeiras consolidadas referentes a 2013:

701. 0 BES relevou os referidos imóveis no seu balanço consolidado referente ao

exercício de 2013.

• 702. A KPMG tinha conhecimento de que, a 31/12/2013, se encontravam

cobertos pela Garantia Soberana, entre outros, os seguintes imóveis/ativos reconhecidos no

•balanço do BESA:
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i) "Terreno em Sangano", registado na rubrica "Bens Não de Uso Próprio- do

balanço do BESA, e coberto (integralmente) no valor de 40.000 milhares de USD:

ii) Terrenos "Altiplan", registados na rubrica "Imobilizado Corpóreo — Imóveis

em Curso" do balanço do BESA, e cobértos no valor (parcial) de 6.805.938 milháres de AOA

/ 69.719 milhares de USO;

iii) Saldo "Escom", registado na rubrica "Outros Valores - Devedores Diversos "e

coberto (parcialmente) no valor de 4.783.311 milhares de AOA/49.000 milhares de USO.

703. A KPMG tinha conhecimento de que a Garantia Soberana (apenas) cobria,

relativamente a esses imóveis, "a diferença entre o preço efetivo de venda e o preço

garantido".

704. A KPMG tinha conhecimento que a KPMG ,Angola, com referência a

31/12/2013, continuava a não conseguir efetuar procedimentos e obter informação que

permitissem concluir sobre a existência e titularidade dos imóveis/ativos "Altiplan" e Escom".

705. A KPMG tinha conhecimento de que a Garantia .Soberana não permitia, face

aos termos/condições da cobertura pela mesma proporcionada (ou seja, "a diferença entre o

preço efetivo de venda e o preço garantido"), concluir favoravelmente sobre as asserções

"existência" e "titularidade". •

706. A KPMG não obteve, por si e/ou através da KPMG Angola, prova de

auditoria, apropriada e suficiente, de suporte à existência e titularidadé de "imóveis"

relevados no balanço do BESA pelo valor global de 1 1.991.244 milhares de AOA.

707. 0 valor pelo qual os referidos ativos se encontravam relevados no balanço

do BESA, e pelo qual foram relevados no balanço (consolidado) do BES referente ao

exercício de 2013, era superior à materialidade global definida pela KPMG no âmbito e para

efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas de 2013 do BES (f

20.000.000,00).
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708. A KPMG emitiu, em 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e

Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2013.

709. A KPMG fez. constar na Certificação Legal de Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de

2013, a seguinte opinião: "as referidas demonstrações financeiras consolidadas apresentam

de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição

financeira consúlidada do Banco Espirito Santo, S.A., ern 31 de dezembro de 2013, o

resultado consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as alterações

no capitais próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa no exercício .findo

naquela data, em conformidade. com as 1FRS, tal como adoptadas na União Europeia e a

informação nelas constante é cmpleta, verdadeira, atual, clara, objetiva e . •

710. A KPMG não incluiu — devendo ter incluído - uma reserva (por limitação de

âmbito) na opinião por si emitida no Relatório e Auditoria e Certificação Legal de Contas

sobre as demonstrações financeiras consolidadas do DES referentes ao exercício de 2013,

decorrente de não ter sido possível obter informação e/ou documentação que permitisse

concluir sobre 1) a existência e titularidade de ativos/imóveis respeitantes ao "componente"

BE SA, no valor global de 11.991.244 milháres de AGA, e que foram haviam sido releVados

no balanço consolidado do DES, ii) os efeitos, ao nível das demonstrações financeiras

consolidadas do BES, dos ajustamentos que poderiam ter-se revelado necessários caso a

referida informação tivesse sido. obtida e analisada.

711. A Arguida agiu consciente e voluntarjamente na prática dos factos descritos,

os quais são factos próprios, em que interveio e que praticou.

712. A KPMG sabia que:

a) O BES relevou no balanço incluído nas demonstrações financeiras consolidadas

referentes a 2013, o conjunto de imóveis que o BESA relevou na rubrica imobilizado

Corpóreo (em curso)" do seu balanço referente ao exercício de 2013, pelo valorglobal de
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7.190.235..000 A0A, e que incluía os imóveis terreno" Altiplati — Cacuaeo", (ii) terreno"

Altiplan — Kwanza Sul ", (iii) imóvel/terreno " Altiplan — Talatona ", (iv) terreno " Altiplan

Malange -", (v) terreno " Altiplan — Ulge ", (vi) terreno " Aliplan - Kwanza Norte ", (vii)
terreno " Altiplan — Húila", (viii) terreno Alitplan — Maxie° ", e (ix) terreno Altiplan —

Kuando Kubango";

b) O BES relevou no balanço incluído nas demonstrações financeiras

consolidadas referentes a 2013, o ativo que o BESA relevou na rubrica "Outros Valores —

Devedores Diversos" do seu balanço referente ao exercício de 2012, pelo valor de 4.801.009

milhares de I;k0A, com a descrição "ESCOM";

c) A 31/12/2013, encontravam-se cobertos pela Garantia Soberana emitida pelo

Estado Angolano, entre outros, os seguintes imóveis/ativas reconhecidos no balanço do

BESA: •

i) "Terreno em Sangano", registado na rubrica "Bens No .de Uso Próprió" do

•balanço do BESA, e coberto (integralmente) no *valor de 40.000 milhares de USD;

ii) Terrenos "Altiplan", registados na rubrica "Imobilizado Córporeo Imóveis

em Curso" do balanço do BESA, e cobertos no valor (parcial) de 6.805.938 milhares de AOA/ •

69.719 milhares de USD;

iii) Saldo "Escom", registado ná rubrica "Outros Valores - Devedores Diversos",

coberto (parcialmente) no valor de 4.783.3 i I milhares de A0A/49.000 milhares de USD;

d) A Garantia Soberana emitida pelo Estado Angolano (apenas) cobria,

relativamente a esses imóveis, "a diferença entre o preço efetivo de venda e o preço

garantido";

e) A KPMG Angola no conseguiu efetuar procedimentos e/ou obter informação

que pennitissern validar e/ou concluir com referência a 31/12/2013, sobre a existência e

titularidade dos imóveis/ativos "Altiplan" e Escom";
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O A Garantia Soberana não permitia, relativamente aos imóveis/ativos "Altiplan"

e "Esconi", concluir favoravelmente sobre as asserções "Existência" e "Direitos e

Obrigações"; face aos termos/condições da cobertura pela mesma proporcionada (ou seja. "a

diferença entre o preço efetivo de venda e o preço garantido");

g) Não obteve, por i e/ou através da KPMG Angola, prova de auditoria,

apropriada e suficiente, de suporte à existência e titularidade de "imóveis" relevados no

balanço do BESA pelo valor global de 11.991.244 milhares de AOA:

h) valor pelo qual os referidos ativos se encontravam relevados no balanço do

BESA, e pelo qual foram relevados no balanço (consolidado) do BES referente ao exercício

de 2013, era superior à materialidade global definida pela KPMG no âmbito e para efeitos da

auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas de 2013 do BES;

i) Emitiu, em 9 de abril de 2014, o Relatório e Auditoria e Certificação Legal de

Contas sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de

2013, afirmando que "as referidas demonstrações financeiras consolidadas apresentam de

forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição

financeira consolidada do Banco Espirito Santo, S.A., em 31 de dezembro de 2013,. o

resultado consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as alterações no

capitais própriõs consolidados, e os fluxos consolidados de caixa no exercício findo naquela

data, em conformidade com as 1FRS,. tal como adoptadas na União Europeia e a informação

nelas constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e licita ".

j) Não incluiu uma reserva (por liniitação de âmbito) na opinião por si emitida na

Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras •

consolidadas do BES referentes ao exercício de' 2013, decorrente de não ter sido possível

obter informação e/ou documentação que permitisse concluir sobre i) a existência e

titularidade de ativos/imóveis respeitantes ao BESA, no valor global de 11.991.244 milhares

de AIDA., e que foram haviam sido relevados no balanço consolidado do BES ii) os efeitos, ao
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nível das demonstraç6es financeiras consolidadas do BES, dos ajustamentos que poderiam

ter-se revelado necessário.s caso a referida informação tivesse sido obtida e analisada.

713. A Arguida KPMG quis praticar os factos descritos.

SUBSECÇÃO VI — DA AUDITORIA EFETUADA PELA KPMG SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS DO BANCO ESPÍRITO SANTO,

S.A. RELATIVAS .A0 EXERCÍCIO DE 2013 •

. Enquadramento

714. 0 BES aprovou e divulgou, nas suas demonstrações financeiras individuais

referentes ao exercício de 2013, o seguinte Balanço:

451



Processo: 290/20.2YUSTRI1
Referència: 17739995

Tribunal da Relação de Lisboa .
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Recurso Penal

Un. 1000 E.,
AC.TIVO

Caixa e disponibilidades em bancos centrais • - 916.143

Disponibilidades cm outras instituições de crédito 147.211
A tivos financeiros detidos para negociação

1.102.11

3

Outros ativos financeiros au justo valor através de resultados • 2.937.43

4

Ativos financeiros disponíveis para venda ' 6.281.25

• 3

Aplicações em instituições dc credito
.

9.583.36

9

Crédito a clientes •
. .

38.558.1

54

Investimentos detidos até à maturidade • ' 1.165.87
. 8

Derivados de cobertura • .

Ativos não correntes detidos para venda 1.637.74

7

Propriedades de investimento . -
Outros ativos tangíveis • 1.082.95

• 4
•

Ativos intangíveis 694.133

. 2.713.26

Investimentos cm associadas e filiais excluídas da consólidação O

Ativos por impostos correntes 14.727
Ativos por impostos di feridos 1.003.73

5

Outros ativos 2.867.47

9

101./1 .1 .1)0 AC11110 71.030.6

11



Processo: 290/20.2YUSTRI1
Referência: 17739995

Tribunal da Relação de Lisboa
• Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

• Recurso Penal

CAPITAL PROMO 0 E PASSIVO .

UII. 1000 €
PASSIVO:

Recursos de bancos centrais , 9.305.318

n •Passivos financeiros detidos para egociaçiio • 999.839

Outros passivos financeiros ao just() valor através de resultados
..

Recursos de outras instimicões de crédito 5,470.806

Recursos de clientes e outros empréstimos 33.446.504

Resptmsabilidades representadas por títulos 8.245.875
635.609'Passivos financeiros associados a ativos transferidos

Derivados de cobertura • 86.419

Passivos no correntes detidos para venda 1

Provisões . 505.472

Passivos por knpOStoS Correntes 6.721

Passi..vos por impostos diferidos 55.417

Instrumentos representativos de capital ..

Outros passivos subordinados 1.034.748

Outro passivos 671149
'10.1'Al. DO PASSIVO 60.465.877

- .

-CAPITAL PRÓPRld , • .
Capital . 5.040.124
Prémios de etnissão • 1.059.700

Outros instrumentos de capital 191.734-
.Ações próprias (801).

Reservas de rt...avaliação . (937 813)
Outras reservas e resultados transitados • 811.308

Resultado do exercício • 462.568

__
1)ividendos antecipados "1

,
TOTAL DE CAPITAL 5.701.684,,

66.167.561'I'OTAI. DE PASSIVO + CAPITAL .

• 715. 0 BES aprovou e divulgou, nas suas demonstrações financeiras individuais

referentes ao exercício de 2013, a seguinte Demonstração de Resultados:
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Juros e rendimentos similares' 2.247.457
•

lutos e encargos similares . 1.852.416
Margein financeira 395.041

Rendimentos dc instrumentos de capital 302.673

Rendimentos.de serviços e comissões 722.146

Encargos tom serviços c comissões 274.767
Resultados de ativos .e passivos avaliados ao just() valor através de

resultados .

(274.972)

Rcultados de ativos financeiros detidos para vencla 133.629
.

Resultados de reavaliaçá-o cambial (16.845)

(7.844)Resultados de alienação dc outros ativos .
.pintos resultados de explorasão , (53.452)_

915.609Produto bancário

Custos corn pessoal • _ , 355.431

GassRerais administrativos 1 304.992 '

f..Amortizações do exercício 81.675

Provisões líquidas de reposições e anulações • (34.216)

Correções de valor associadas ao crédito a clientes e valores a receber de

outros devedores (liquidas de reposições e anulações)

876.224

,

linparidade de outros ativos financeiros líquida de reversões e

recuperações

..
144'191

I inparidade dc i"utros ativos líquida de reversões e recuperações

(158.910)

• Resultado antes de impostos . 643.778

impostos
Corren tes • 6.197

Diferidos • , (187.407)

Resultado após impostos 462.568
1)0 qual: Resultado após impostos de operações descontinuadas (5.080)

716. A 1CPMG emitiu, no dia 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e

Relatório de Auditoria sobre a informação financeira contida nas demonstrações financeiras
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individuais do BES referentes ao ekercício de 2013.

717. A KPMG fez constar na Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria e sobre a informação financeira contida nas demonstrações financeiras individuais

do BES referentes ao exercício de 2013, a seguinte opinião: as referidas demonstrações

financeiras apresentam de forma vérdadeira e apropriada, ern todos os aspectos materialmente

relevantes, a posição financeira do Banco Espirito Santo, S.A., ern 31 de dezembro de 2012, o

resultado das suas operações, o rendimento integral, os fluxos de caixa e ,as alterações no

capitais próprios no exercício findo naquela dat a, em conformidade com as NCA's, tal corno

definidas pelo Banco de Portugal e a informação nelas constante é completa, veràadeira,

atual, clara, objetiva e lícita ".

718. 'A KPMG não incluiu reservas na opinião por si emitida na Certificação

Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre a informação financeira contida nas

demonstrações financeiras individuais do BES referentes ao exercício de 2013.

719. A KPMG definiu, no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as

demonstrações financeiras individuais do BES relativas ao exercício de 2013: i) um nível de

materialidade global de C10.000.000,00; e ii) um nível de materialidade de execução de C

7.500.000,00.

DIVISÃO I - DA PROVA DE AUDITORL4 DOCUMENTADA NOS •PAPÉIS
DE TRA.BALHO SOBRE A ADEQUADA VALORIZAÇÃO (IMPARIDA'DE) DA CONTA•

A RECEBER DO BESA

720. 0 BES relevou os créditos por si detidos, ém 31/12/2013, sobre o BESA na

rubrica "Aplicações ern Outras Instituições de Crédito" do balanço das suas demonstrações

financeiras individuais referentes ao exercício de 2013, pelo valor de 3.098.262 milhares de

•euros‘.
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72 I . 0 BES divulgou os créditos por si detidos, em 31/12/2013, sobre o BESA na

Nota 41 (transações com partes relacionadas) do anexo às suas demonstrações financeiras

individuais referentes ao exercício de 2013, pelo valor de 3.098.262 milhares de euros.

722. Os créditos detidos pelo BES, a 31/12/2013, sobre o BESA, e reconhecidos

no respetivo balanço individual,' compreendiam linhas de mercado monetário (depósitos) no

valor de 3.096.059 milhares de euros, e outros empréstimos e aplicações subordinadas no

valor global de 2.203 milhares de euros.

723. 0 BES não reconheceu, corn referência a 31/12/2013, qualquer imparidade

sobre os créditos por si detidos sobre o BESA.

724. A KPMG documentou nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria

sobre o exercício de 2013, do BES, ter planeado e executado, relativamente aos saldos (do

BES) respeitantes a aplicações em entidades subsidiárias, como era o caso do BESA, os

seguintes procedimentos:

"1. Proceder à reconciliação do saldo corn as subsid iárias, sucursais e associadas

Foi efectuada a reconciliação dos diversos saldos com as respectivas subsidiárias,

sucursais e associadas, não tendo sido detectadas excepções (ver attachement HE- 503 d.1

deste workbook). '

2. Relátivamente às subsidiárias, sucursais e associadas cuja auditoria no é

efectuada .directamente pela KPMG Portugal, solicitar à equipa da KPMG Local que

providencie informação detalhada sobre:

A naturezi das relações e transacções entre as entidades do Grupo ,e partes

relacionadas com o nível de envolvimento do management local e TCWG relativaménte às

transacções de maior relevância/montante. "Procedeu - se a uma leitura e análise do reporte

efectuado pelos diversos escritórios da KPMG, não tendo sido detectadas situações que

indiciem a existén cia de transacções não usuais com partes relacionadas ou em que não tenha
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existido um nível de envolvimento adequado do management local e TCWG locais na análise

e aprovação das mesmas — ver actividades 5.1 dos workbooks BES Consolidado e BES
Individual (secção VI.2.1 dos 'highlights memoranduns recebidos dos vários component

•auditors).

3. Relativamente às aplicações efectuadas em subsidiárias, sucursais e associadas,

verificar que existe um processo interno de aprovação das mesmas pelos níveis de gestão ade

quados-No que respeita ao processo interno de aprovação de aplicações em OIC's que sejam

subsidiárias, sucursais e associadas do Banco, as mesmas são objecto.de,aprovação formal em

sede de Comissão Executiva do Banco — a qual é observável pela leitura das acias das

respectivas reuniões, as quais se encontram documentadas na actividade 2.5.1 do workbook

BES Consolidado. A título de exemplo anexamos a este memo cópia das actas 1431, 1453 e

1464 das reuniões da Comissão Executiva do Banco ocorridas nos dias 22 de Fevereiro, 26 de

Junho e 11 de Setembro de 2013, respectivamente. Ainda em sede de Comissão Executiva do

Banco, é analisada seinanalmente a evolução da posição de liquidez das várias subsidiárias e

sucursais do Banco.

A título de exemplo, anexamos a este documento os pontos de situação de

liquidez analisados nos dias 22 e.27 de Fevereiro de 2013. Deve ainda ser referido, que no

âmbito das reuniões do Conselho de Administração do Banco (às quais a KPMG assiste a

convite do CA), são apresentadas análises detalhadas sobre a liquidez intragrupo — a título de

exemplo anexamos a este documento as apresentações efectuadas nas reuniões do Conselho

'de Administração ocorridas no dia 25 de Outubro de. 2013 e no dia 31 de Janeiro de 2014,

onde é apresentado:

- na página 19 do documento informação detalhada sobre a posição de liquidez

intragrupo em 30 de Setembro de 2013 e respectiva comparação com 31 de Dezembro de

, 2012 (evolução primeiros 9 meses do ano 2013).
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na página 19 do documento informação detalhada sobre a posição de liquidez

intragrupo em 31 de Dezembro de 2013 e respectiva comparação com 31 de Dezembro de

2012 (evolução YoY).

4. Verificar que, no âmbito do processo de preparação das contas consolidadas do

Banco, os montantes referentes a aplicações foram co rrectamente anulados. No âmbito da

nossa auditoria ao processo de preparação das contas consolidadas do Banco, verificámos a

anulação de diversos saldos intercompanhias (incluindo os relacionados com.aplicações em

°IC's), não tendo sido detectadas excepções (ver •secção 4.6.4 Consolidação do workbook
BES Consolidado)."

•

725. A KPMG documentou, nos mesmos papéis de trabalho, relativamente ao

trabalho por si efetuado sobre os saldos referentes a àplicações (do BES) em subsidiárias, a

seguinte conclusão: "Tendo por base o trabalho efectuado, conforme descrito acima no

presente Memo, concluímos favóravelmente sobre os saldos referentes a aplicações em OIC's

que são subsidiárias, sucursais e associadas do BES em 3.1 de Dezembro de 2013.".

726: A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho (referentes à auditoria

sobre o exercício de 2013 do BES), relativamente aos saldos do BES referentes a aplicações

no BESA:

• a) Ter o BES efetuado uma análise sobre a imparidade da sua exposição creditícia

ao BESA, e ter a KPMG revisto essa análise;

b) Ter a KPMG i) avaliado a existência de indícios de imparidade dos créditos

detidos pelo BES sobre o BESA, ii) estimado a respetiva imparidade (ouseja, ter apurado a

diferença entre a quantia escriturada desse ativo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros

estimados); •

c) Ter a KPMG avaliado e testado, com base num plano negócios do BESA e/ou

num plano de reembolso dos créditos detidos pelo BES sobre essa sua subsidiária, a
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capacidade do BESA de, no futuro, gerar fluxos de caixa disponíveis para liquidar a totalidade

do valor do crédito que, a 31/12/2013, lhe havia sido concedido pelo BES.

727. A KPMG não obteve, de forma a suportar a opinião por si emitida na

Certificação das Contas e Relatório de Auditora sobre as demonstrações financeiras

individuais do BES relativas ao exercício de 2012, prova de auditoria, apropriada e suficiente,

sobre a adequada valorização (imparidade) dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA.

728. A KPMG não efetuou, corn referência a 31/12/2013, i) uma revisão de uma

análise formal efetuada pelo BES, sobre a imparidade dos créditos pelo mesmo detidos sobre

o BESA, ii) não avaliou a existência de indícios de prova objetiva de imparidade, iii) não

realizou procedimentos de auditoria para estimar a imparidade associada a essa exposição (ou

seja, para apurar a diferença entre a quantia escriturada desse ativo e o valor presente dos

fluxos de caixa futuros estimados).

729, A realização, pela KPMG, com base na revisão de uma análise efetuada pelo

BES ou, na falta dessa análise, com base numa análise sua, da avaliação da imparidade dos

créditos detidos pelo BES sobre o BESA (em concreto, a avaliação e/ou teste, com base num

plano negócios do BESA e/ou num plano de reembolso dos créditos detidos pelo BES sobre

essa sua subsidiária, da capacidade do BESA de, no futuro, gerar fluxos de caixa disponíveis

para liquidar a totalidade do valor do crédito que, a 31/12/2013, lhe havia sido concedido pelo

BES) era necessária porquanto:

730. (i) O valor da exposição do BES ao BESA (3.098.262 milhares de euros), a

31/12/2013, era (significativamente) superior à materialidade global definida pela KPMG no

âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais do BES

relativas ao exercício de 2013 (€10.000.000,00).

731. Ern 31 de dezembro de 2013, o valor dos créditos detidos pelo BES sobre o

BESA representava cerca de 54% (54,33%) do valor total do capital próprio (individual) do

BES, que era de 5.701,684 milhares de euros.
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.732. (ii) A KPMG tinha conhecimento da existência de indícios de prova objetiva

de imparidade dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA. Nomeadamente,

733. (ii.1) A KPMG tinha conhecimento de que o BESA realizou, ern dezembro

de 2013, um aumento de capital subscrito e totalmente realizado pelos acionistas, no valor de

500.000 milhares de USD através da emissão de 50.000.000 ações.

• 734. ,A KPMG tinha conhecimento de,que, decorrente do referido aumento de

capit-al, a participação do BES no BESA aumentou de 51,94%, em 31/12/2012, para 55,71%,

ern 31/12/2013.

735. (ii.2) A KPMG tinha conhecimento de que o BESA foi necessitando,

designadamente entre 2012 e 2013, de apoio continuado do BES, sob a forma de concessão de

crédito (e sucessivas renovações e aumentos do valor dos créditos existentes) e, em 2013,

também através de participação no respetivo aumento de capital.

736. A KPMG tinha conhecimento de que as aplicações do BES no BESA

(maioritariamente constituídas por linhas de mercado monetário) eram de curto prazo e foram,

no exercício de, 2013 (à semelhança do que se verificado em 2011 e 2012), objeto de

sucessivas renovações, com aumento progressivo do respetivo, valor: o valor global dos

créditos do BES sobre o BESA aumentou de 2.840.789 Milhares de euros, em 31/12/2012,

para 3.098.262 milhares de euros, em 31/12/2013.

737. A KPMG tinha conhecimento de que o crédito a clientes (bruto) do BESA

cresceu i) de 3.772.941 milhares de USD, e'rri 31/10/2010; para 5.1.22.737 milhares de USD,

em 31/12/2011, e ii) de 7.101.162 milhares de USD em 31/12/2012, para 8.118.247 milhares

de USD ern 31/12/2013.

738. A. KPMG tinha conhecimento de que,. entre 31/12/2012 e 31/12/2013,

ver:ificou-se um aumento do valor do crédito concedido pelo BESA a clientes, superior a mil

milhes de USD (incluindo juro corrido).
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739. (ii.3) A KPMG tinha conhecimento de que o aumento dos depósitos no

BESA continuou a não acompanhar o aumento de créditos concedidos a clientes por esse

banco, tendo o rácio de transformação do BESA continuado, entre 31/12/2012 e 31/12/2013, a

agravar-se: a 31/12/20 ] 3, o rácio de transformação do BESA, de acordo com o apurado pela

KPMG Angola, era de cerca de 220%.

740. (ii.4) A KPMG tinha conhecimento de que o BESA tinha registado fluxos de

caixa operacionais (positivos) no ivalor de 296.169 milhares de USD ao nível individual, e

295.453 milhares de USD a nível consolidado.

741. Todavia, a KPMG tinha também conhecimento de que i) parte significativa

(435.000 milhares de USD) dos recebimentos operacionais, com referência ao exercício de

2013 (e que estiveram na base do reconhecimento de fluxos operacionais positivos nesse

exercício), decorreram de recebimentos de proveitos de títulos e valores mobiliários, ii) os

recebimentos de proveitos de títulos e valores mobiliários traduziam-se num fluxo operacional

não recorrente e que não sido tinha gerado pela principal atividade e ativo do BESA (a

concèssão de crédito).

742. A KPMG tinha • conhecimento de que, na reunião do Conselho de
Administração do BES, ocorrida no dia 31 de janeiro de 2014, foi apresentada uma análise

detalhada sobre a liquidez intragrupo em 31 de Dezembro de 2013 e respetiva•comparação
com 3] de Dezembro de 2012 (evolução YoY), segundo a qual, a situação de tesouraria do

BESA, ern 31 dezembro de 2013, era negativa em 4.173 milhões de euros (dos quais (-) 3.084

milhões dé euros respeitavam à posição de tesouraria intragrupo).

743. Em 2013, nas reuniões de Comissão Executiva do BES era analisada

semanalmente a evolução da posição de liquidez das várias subsidiárias e sucursais do BES.

744. A situação específica do BESA foi também, no decurso de 2013 e primeiro

trimestre de 2014, várias vezes abordada e discutida em reuniões do Conselho de.

Administração e da Comissão Executiva do BES.
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745. A KPMG, representada por Silvia Gomes, esteve presente em todas as

reuniões do Conselho de Administração do BES realizadas entre janeiro de 2013 e 9 de abril

'de 2014.

746. A KPMG teve acesso e analisou todas as atas das Reuniões da Comissão

Executiva do BES realizadas entre janeiro 2013 e 9 de abril de 2014.

747. (ii.5) A KPMG tinha conhecimento do balanço referente ao BESA que foi

considerado pelo BES (antes de ajustamento ,de consolidação) no âmbito da preparação das

respetivas contas consolidadas referentes ao exercício de 2013, do qual resultava que: a) o

valor total do ativo do BESA era de 8.235.037 milhares de euros; b) o valor total do passivo

do BESA era de 7.055.173 milhares de euros; c) o valor total de capital próprio do BESA

(depois do aumenio de capital, no valor de 500.000 milhares de USD, realizado em 2013) era

de 1.179.864 milhares de euros; d5 o valor do "crédito a clientes" (líquido de provisões) do

BESA (5.712.312 milhares de euros) representava cerca de 70% (69,36%) do valor total do

ativo desse banco; e) o valor do crédito detido pelo BES sobre o BESA representava cerca de

44% (43,91%) do valor do passivo total do BESA; o valor do crédito detido pelo' BES sobre

o BESA representava cerca de 70% (69.87 %) do valor total do passivo do BESA

correspondente a Recursos de Outras instituições de Crédito, que era de 4.434.213 milhares

de euros. •

748.. A KPMG tinha conhecimento de que, conforme referido no ponto 731 supra

, no segundo semestre de 2013:

a) A Comissão Executiva do BESA apurou, corn referência a 31/08/2013, a

existência de i) créditos, no valor de cerca de 5,4 Mil milhões de USD, cujá recuperação foi

considerada duvidosa, ii) crédito vencido de valor superior a 1,8 mil milhões de USD,. e juros

vencidos e juros de mora de valor superior a 500 milhões de USD;

b) Para além de questões relacionadas com incertezas quanto à existência,

validade, valorização e execução das garantias associadas a alguns dos referidos créditos

(considerados de recuperação duvidosa), a dificuldade da recuperação do seu valor estava
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sobretudo relacionada com o facto de existir um grau relevante de desconhecimento

relativamente à identificação de mutuários, finalidade de utilização de créditos e às

(eventuais) garantias obtidas pelo BESA;

c) O desconhecimento relativamente à identificação de mutuários, finalidade dos

créditos e às (eventuais) garantias decorria, nuns casos, da inexistência de dossiers de crédito,

incluindo informação sobre os mutuários, propostas e aprovações de crédito, finalidades dos

créditos e garantias existentes, e; noutros caSos, do facto de urna análise aos movimentos

financeiros associados aos créditos em causa ter permitido concluir que os mesmos não se

haviam destinado a financiar atividades económicas ou a aquisição de ativos, tendo, ao invés,

sido objeto de transferências, internas e externas, bem cómo de levantamentos em numerário

de valor avultado, não se reconhecendo nos mutuários capacidade de geração de receitas ou

de liquidificação de ativos que perrnitissein recuperar os montantes em dívida.

749. (ii.6) A KPMG tinha conhecimento de que o Estado Angolano emitiu, em

31/12/2013, uma garantia irrevogável, no montante de 5,7 mil milhões de USD, decorrente de

créditos de difícil recuperação (embora incluindo também 200 milhões de USD para ativos de

outra natureza), pelo prazo de 18 de meses, a favor do BESA, sem no entanto terem sido por

si documentados (nos seus papéis de trabalho) o conteúdo e os termos da execução dessa

garantia, bem como o seu grau de aplicabilidade ao caso (ou seja, ao nível da avaliação da

imparidade da conta a receber do BESA)..

750. A KPMG tinha conhecimento que, quer os seus papéis de trabalho de

supõrte à auditoria efetuada (através da KPMG Angola), no âmbito da auditoria sobre as

contas consolidadas de 2013 0o Grupo BES, sobre o "Componente BESA" (maxime, o

"Highlights Completion Memorandum", de 4 de abril de 2014), quer os seus papéis de

trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de 2013 do BES, não evidenciavam:

a) Em que medida e de que forma a Garantia Soberana foi atendida no âmbito da

auditoria efetuada pela KPMG Angola, com referência a 31/12/2013, sobre a adequada

valorização (imparidade), de acordo corn as IFRS, do crédito a clientes do BESA;
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b) Quais foram os resultados da auditoria efetuada pela KPMG Angola sobre a

valorização (imparidade) de créditos não cobertos pela Garantia Soberana, e a evidência

obtida com vista a suportar a adequação da imparidade registada pelo BESA sobre esses

créditos;

e) De que forma, rio âmbito e para efeitos da revisão efetuada Peia KPMG Angola

sobre a imparidade da carteira de crédito do BESA, foram ultrapassadas as deficiências

detetadas no controlo interno do BESA, ao nível do processo. de crédito, e reportadas à

KPMG; •

d) Se a KPMG Angola i) confirmou o entendimento da Comissão Executiva do

BESA quanto à existência de créditos de difícil de recuperação; ii) verificou se esses créditos

se encontravam (todos) cobertos pela garantia soberana emitida pelo Estado Angolano e/ou se

encontravam, total e/ou parcialmente, provisioriados;

e) Qual era o valor bruto dos créditos (incluindo juros vencidp.s e vincendos, e

juros moratórios) abrangidos pela Garantia soberana do Estado Angolano, e o valor desses

mesmos créditos, líquido de colaterais;

O Se a KPMG Angola efetuou, com referência a 31/12/2013, procedimentos de

auditoria e/ou obteve informação que permitissem validar a existência, titularidade e a

adequada valorização dos colaterais associados aos créditos abrangidos pela Garantia

soberana emitida pelo Estado Angolano; •

g) Se a KPMG Angola e/ou a KPMG avaliaram; com referência a 31/12/2013, (i)

a probabilidade de execução, total e/ou parcial, da garantia soberana emitida pelo Estado

Angola, (ii) o respetivo valor de execução e (iii) o prazo de execução,

751. A KPMG tinha conhecimento de que a garantia emitida pelo Estado pelo

Angolano a favor do BESA, não gárantia (diretamente) o reembolso dos créditos detidos pelo

BES sobre essa sua subsidiária.
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752. A KPMG tinha conhecimento de que a continuidade das operações do

BESA estava dependente da manutenção das garantias recebidas pelo Banco (maxime da

garantia soberana emitida pelo Estado Angolano a favor do BESA) e, para além disso,

também do apoio dos acionistas (entre os quais, o BES) na cobertura dos riscos da sua

atividade.

753. (iii) A KPMG tinha conhecimento de que existência de iMparidade na conta

a receber do BESA e o respetivo registo, a verificaf-se, teria impacto nas demonstrações •
financeiras (individuais) do BES (maxime, no respetivo balanço e resultados individuais), e

nos respetivos rácios de capital.

754. A KPMG tinha conhecimento, atentos os factos descritos nos pontos 730 a

753 supra, de que existia o risco de inadequada yalorização dos créditos detidos pelo BES

sobre o BESA, e que esse risco constituía um risco de distorção material das demonstrações

financeiras individuais do BES referentes ao exercício de 2013.

755. Todavia, a KPMG não avaliou e não testou, corn base num plano de

negócios do BESA e/ou num plano reembolso dos créditos detidos pelo BES sobre essa sua

subsidiária, a capacidade do BESA de, no futuro, gerar fluxos de caixa disponíveis para a

liquidação dos seus créditos perante o BES, incluindo com base em eventuais fluxos gerados

pela execução garantia soberana emitida pelo Est'ado Angolano.

• 756. Em suma: A KPMG, atentos os elementos que eram do seu conhecimento,

. não realizou, no âmbito da auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais de 2013

do BES, procedimento.s de auditoria que lhe permitissem concluir sobre a re-cuperabilidade da

totalidade do valor do crédito detido pelo BES sobre o BESA em 31/12/2013.

757. A KPMG não obteve, relativamente ao saldo dos créditos detidos pelo BES

sobre o BESA, prova de auditoria, apropriada e suficiente, documentada nos seus papéis de

trabalho, de suporte à asserção "valorização" do ativo.
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758. Ao não ter obtido prova de auditoria, apropriada e suficiente, sobre a

(adequada) valorização dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA a 31/12/2013 e relevados

no balanço individual do BES,s KPMG não obteve, face à materialidade do valor do referido

ativo (1098.262 milhares de euros) e ao risco de distorção material associado à sua

inadequada valorização, prova de auditoria, apropriada e suficiente, documentada nos seus

papéis de trabalho, para suportar a opinião de qué as demonstrações financeiras individuais do

BES apresentavam, de forma verdadeira e apropriada, em todostos aspetos materialmente

relevantes, a posição financeira do BES, em 31 de dezembro de 2013, o resultado das suas

operações, d rendimento integral, os fluxos de caixa e as alterações no capitais próprios no

exercício findo naquela data, em conformidade com as NCA's, tal como définidas pelo Banco

de Portugal...

759. A KPMG emitiu, no dia 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas

e Relatório de Auditoria sobre a informação financeira contida nas demonstrações financeiras

individuais do BES referentes ao exercício de dezembro de 2013, afirmando que" as referidas

demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os

aspectos ma terialmente relevantes, a posição financeira do Banco Espirito Santo, S.A., em 31

de dezembro de 2012, o resultado das suas operações, o rendimento integral, os fluxos de

caixa e as alterações no capitais próprios no exercício findo naquela data, em conformidade

com as NCA's, tal como definidas pelo Banco de Portugal e a informação nelas constante é

completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita".

760. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos,

os quais são facios próprios, em que interveio e que praticou.

761. A KPMG sabia que:

a) Definiu, no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações

financeiras individuais do BES relativas ao exercício de 2013: i) um nível de materialidade

global de €10.000.000,00; e ii) uni nível de materialidade de execução de £ 7.500.000,00;
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b) O BES relevou os créditos pelo mesmo detidos, em 31/12/2013, sobre o BESA,

na rubrica "Aplicações em Outras Instituições de Crédito" do balanço das suas demonstrações

financeiras individuais referentes ao exercício de 2013, pelo valor de 3.098.262 milhares de

euros;

c) O 43ES divulgou os créditos por si detidos, em 31/12/2013, sobre o BESA na

Nota 41 (transações com partes relacionadas) do anexo às suas demonstrações financeiras

individuais referentes ao exercício de 2013, pelo valor de 3.098.262 milhares de euros;

d) Os créditos detidos pelo BES, a 31/12/2013, sobre o BESA, e reconhecidos no

respetivo balanço individual, compreendiam linhas de mercado monetário (depósitos) no

valor de 3.096.059 milhares de euro, e outros empréstimos e aplicações subordinadas no valor

global de 2.203 milhares de euros;

e) O valor dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA era (significativamente)

superior ao nível de materialidade global definido pela KPMG no âmbito e para efeitos da

auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais do BES;

O O BES não reconheceu qualquer imparidade quanto aos créditos detidos sobre o

BESA;

g) Existiam indícios de prova objetiva de imparidade dos créditos detidos pelo

BES, em 31/12/2013, sobre o BESA;

h) Não efetuou. com referência a 31/12/2013, 1) uma revisão de uma análise

formal efetuada pelo BES, sobre a imparidade dos créditos pelo mesmo detidos sobre o

BESA, ii) não avaliou a existência de indícios de prova objetiva de imparidade, iii) nem

real izou procedimentos de auditoria para estimar a imparidade associada a essa exposição (ou

seja, para apurar a diferença entre a quantia escriturada desse ativo e o valor presente dos

fluxos de caixa futuros estimados);
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I) Não avaliou e não testou, com base num plano de negócios do BESA e/ou num

plano reembolso dos créditos detidos pelo BES sobre essa sua subsidiária, a capacidade do

BESA de, no futuro, gerar fluxos de caixa disponíveis para a liquidação dos seus créditos

perante o BES, incluindo com base em eventuais fluxos gerados pela execução garantia

soberana emitida pelo Estado Angolano;

j) Não realizou, no âmbito da auditoria sobre as demonstrações financeiras

individuais de 2013 do BES, procedimentos de auditoria que lhe permitissem concluir sobre a

recuperabilidade da totalidade do valor do crédito detido pelo BES sobre o BESA em

31/12/2013;

. k) Não obteve relativamente ao saldo a receber do BESA, prova de auditoria

apropriada e suficiente, documentada nos seus papéis de trabalho, de suporte à asserção

"valorização" do ativo;

I) Ao não ter obtido prova de auditoria, apropriada e súficiente, sobre a

(adequada) valorização dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA a 31/12/2013 e relevados

no balanço individual do BES, não obteve, face à materialidade do valor do referido ativo

(3.098.262 milhares de euros) e .ao risco de distorção material associado à sua inadequada

valorização, prova de auditoria, apropriada e suficiente, documentada nos seus papéis dé

trabalho; para suportar a opinião de que as demonstrações financeiras individuais do BES

apresentavam, de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente

relevantes, a posição financeira do BES, em 31 de dezembro de 20.13, o resultado das suas

operações, o rendimento integral, os fluxos de caixa e as alterações no capitais próprios-no

exercício findo naquela data, em conformidade com as NCA 's, tal como definidas pelo Banco

de Portugal;

m) Emitiu, no dia 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e Relatório

de Auditoria sobre a informação financeira contida nas demonstrações financeiras individuais

do BES referentes ao exercício de dezembro • de 2013, afirmando que as referidas

demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, ern todos os
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aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do Banco Espirito Santo, S.A., em 31

de dezembro de 2012, o resultado" das suas .operações, o rendimento integral, os fluxos de

caixa e as alterações no capitais próprios no exercício findo naquela data, em conformidade

com as NCA "s, tal como definidas pelo Banco de Portugal e a informação nel as constante é

completa, verdadeíra, atual, clara, objetiva e lícita

762. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.

DIVISÃO II —DA • AUDITORIA EFETUADA PELA KPIVIG SOBRE A
ADEQUADA VALORIZAÇÃO (IMPARIDADE) DOS CRÉDITOS DETIDOS PELÕ

• BES SOBRE O

763. 0 BES detinha, em 31/12/2013, créditos sobre as seguintes entidades

compreendidas no

a) '

b)

c)

d)

O  i l l ~ 1 1 ~ 1 ~
3218-3223; 3224-322; 3229-3231.; 3232-3235)

(fls. 3205-3211; 3212-3217;

764. 0 BES relevou, na rubrica "Crédito a Clientes" do seu balanço individual

referente ao exercício de 2013, os créditos detidos, a 31/12/2013, sobre as referidas '

•sociedades do
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765. A KPMG incluiu os créditos detidos pelo BES sobre referidas sociedades

do 111.1111.111fla amostra por s1 selecionada para efeitos de revisão, com referência ao

exercício de 2013, da imparidade da carteira de crédito do BES.

766. A KPMG analisou, no âmbito da auditoria sobre as demonstrações.

financeiras individuais do BES relativas ao exercício de 2013, com referência a 30/09/2013, a

imparidade individual registada pelo BES sobre os créditos detidos (através da Sucursal

Financeira Exterior — SFE Madeira) sobre as referidas sociedades do

767. 0 BES atribuiu, com referência a setembro e outubro de 2013:

i. uma imparidade de 0,10% aos créditos detidos sobre as entidades

ii. uma imparidade de 2,35% aos créditos detidos sobre a

768. A KPMG concluiu, no âmbito da revisão efetuada sobre a imparidade

individual dos referidos créditos, pela adequação do valor de imparidade atribuído .e registado

pelo BES.

769. Contudo, a KPMG:

• a) Não obteve e não analisou informação que lhe permitisse concluir pela
recuperabilidade do valor dos referidos créditos e, ôonsequentemente, sobre a adequação do

valor de imparidade que lhes foi atribuído pelo BES (ou seja, sobre a sua adequada

valorização);

b) Não documentou nos seus papéis de trabalho as bases de suporte do julgamento

por si efetuado e os fundamentos da' sua conclusão quanto à adequação do valor de

imparidade que lhes foi atribuído e registado pelo BES.
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Corn efeiio,

770. (0 A KPMG elabc:rou e intègrou nos seus papéis de trabalho referentes à

auditoria sobre o exercício de 2013 do BES, fichas de análise sobre a imparidade dos créditos

detidos pelo BES sobre .a

771. A KPMG não documentou, nas suas fichas de análise sobre a imparidade do

créditos detidos pelo BES sobre a

quem

preparou esses papéis de trabalho.

772. A KPMG, no âmbito da revisão efetuada sobre a.imparidade individual dos

créditos detidos pelo BES sobre as referidas empresas do com referência a

31/12/2013, verificou e documentou (nos seus papéis de trabalho de suporte à referida

análise) que:

a) A 30 de setembro de 2013, as responsabilidades da junto

do BES'ascendiam a ,43,32 milhões 'de euros, cram compostas por: i) linha de empréstimo

sindicado com o a médio/longo prazo cujo montante em dívida

ascendia a 33,8 milhões .de euros; ii) linha de depósito à ordem com descoberto autorizadõ

cujo montante em dívida ascendia a 9,53 milhões de euros, e que era utilizada como apoio de

tesouraria;

131:_.:S à

b) As condições do crédito de médio -longo prazo que havia sido concedido pelo

corn vencimento previsto para 24/10/2013 cOrn

pagamento bullet (capital e juros), foram, em 2013, objeto de renegociação, tendo o respetivo

prazo de vencimento sido prorrogado por um ano, com alteração do spread (que passou de

1,75%, para 8%). •
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c) O cumprimento do serviço da dívida da não se
encontrava estritamente dependente da capacidade de concretização dos projetos em curso,

uma vez que na ausência de um refinanciamento.da divida, a

~deveria assegurar o integral cumprimento do serviço da dívida da

d) A 30 de setembro de 2013, as responsabilidades da

junto do BES eram compostas por duas contas correntes para apoio de tesouraria cujo

montante em dívida ascendia a 17,4 milhões de euros;

e) A 30 de setembro de 2013 as. responsabilidades da

junto do BES eram compostas exclusivamente por uma conta

corrente para apoio de tesouraria cujo montante em dívida ascendia a 72,3 milhões de euros;

f) A 30 de setembro de 2013 as responsabilidades da

eram compostas exclusivamente por uma conta corrente para apoio de tesouraria cujo

montante em dívida ascendia a 25,5 milhões de euros, e vencia em dezembro de 2013;

g) A 30 setembro de 2013, as responsabilidades da

~unto do BES ascendiam a € 7.504.085,00;

h) A 30 de setembro de 2013, as responsabilidades da

junto do BES ascendiam a cérca de 10,9 milhões de euros,

correspondentes a duas linhas de empréstimo conta corrente nos montantes de 9,4 milhões de

euros e 1,5 milhões de euros;

I) Em 2013 (corno em 2011 e 2012), o BES não havia disponibilizado à KPMG

demonstrações financeiras relativas às empresas do cujos créditos foram
objeto de análise de imparidade pela KPMG);
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j) Em 2013 (como em 20)1 e 2012), os créditos concedidos pelo BES às empresas

do (que foram objeto de análise de imparidade pela KPMG) no tinham

garantias reais associadas;

k) O BES havia atribuído, com referência a setembro e outubro de 2012, uma

imparidade de. 0,10% aos créditos _detidos sobre as empresas

1) 0 BES havia atribuído, com referência a setembro e outubro de 2013, uma taxa

de imparidade de 2,35% sobre os créditos detidos sobre a

m) O crédito de médio -longo prazo (a seis anos) que havia sido concedido pelo

BES à em 24/10/2007, com vencimento previsto para

24/10/2013 com pagamento bullet (capital e juros), foi, em outubro de 2013, objeto de

renegociação, tendo o respetivo prazo de vencimento sido prorrogado por um ano (com novo

vencimento a 24/10/2.014), com alteração do spread (que passou de 1,75%, em 09/12/2012,

para 8%, em 2013);

n) Todos os demais créditos concedidos às empresas do (que

fqram objeto de análise de imparidade pela KPMG) eram de curto prazo e foram', em 2013,

sucessivamente renovados;

o) O valor/limite global do crédito concedido pelo BES á 1111~111
aumentou de 72.306.660 euros ern outubro de 2013, para 78.337.104,00 euros

em dezembro de 2013;

p) O valor global do crédito concedido pelo BES à

aumentou de €10.990.126,00 em setembro de 2013, para
'f 1 1.514.939, em dezembro. de 2013.

773. (ii).A KPMG tinha conhecimento que:
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i. À exceção do crédito de médio -longo prazo concedido. à

11.1.111 que tinha urn prazo bullet de 6 anos, todos os demais créditos concedidos pelo

. BES às empresas do que, em 2013, foram objeto de análise pela.KPMG, eram

de curto de prazo e foram sendo, entre 31/12/2011 e 31/12/2013, sucessivamente renovados;

ii. O valor/limite global cio crédito concedido pelo BES à

aumentou:

i) de €7.245.158, em 31/12/2011, para €11.366.798,00, em dezembro de 2012.;

ii) de f 11.366.798,00, ern dezembro de 2012, para El 1.514.939, em dezembro de

2013;

• iii. O valor/limite global do crédito concedido .pelo BES à1111.1~
aumentou: i) de E 24.349.556,00, em dezembro de 2011, para €52.812.483,00,

em dezembro de 2012; ii) de £ 52.812.483,00, em dezembro de 2012, para 72.306.660 em

outubro de 2013, e para 78.337.104,00 em dezembro de 2013;

• iv. O valor/limite global do crédito concedido pelo BES à
diminuiu de E 26.514.206,00, em. dezembro de 2012, para C 25.108.339,00 em dezembro de

2013;

v. O valor/limite global do crédito concedido pelo BES à ~NM.
diminuiu de E 18.(;80.127,00, em dezembro de 2012, para 17.121.476,00 em dezembro de

2013; •

vi. O BESA detinha, em março de 2012: i) crédito no valor de, pelo menos 70.000

milhares de USD, sobre a empresa `` 11..111111 que, de acordo com

os registos do BESA, se encontrava vencido, pelo menos, há mais de 180 dias; ii) crédito no

valor de, pelo menos, 40.293 milhares de USD, sobre a empresa 1.1111~11.11

.~11=1111 que, de acordo com os registos do BESA, se encontrava vencido,

pelo menos, há mais 180 dias;
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vii. No segundo semestre de 2013, o BI SA continuou a deter crédito vencido

sobre empresas do entre as quais a

os quais foram sujeitos a operações de restruturação, tendo sido alienados

ativos pela a favor de sociedades que foram financiados pelo BESA, mas corn a

identificação completa dos beneficiários económicos e tendo ficado os financiamentos

devidarnente Materalizados por esses mesmos ativ os;

viii. As referidas operações de restruturação efetuadas permitiram abater divida à

gde antes não se encontras a de% idamente garantida e, consequentemente. os novos

créditos ficaram garantidos por at..ti%os com um loan to VUIUL que Comissão Executh.a do

BESA nomeada em junho de 2013 considerava aceitável.

774. A IsPM0 concluiu, com referência a 30 09 201'3, pela inexistência de

imparidade dos créditos concedidos pelo BI S às varias empresas que integravam o Grupo

IIMM e pela adequação da imparidade registada pelo BLS sobre os creditos, com base na

informação, constante do Relatório e Contas da Rio Forte referente a 2010, de que, no decurso

desse ano, a Rio Fone teria alienado a sua participação no MUM por um valor que

denotava um valor de capitais próprios claramente positivo, e ainda no facto de no se

registarem incumprimentos.

775. (iii) A KPMG emitiu, a 31 de janeiro de 2014, urn relatório sobre a fase 1 de

um trabalho de rev isão limitada de finalidade especial sobre as demonstrações financeiras

consolidadas pró-forma da "Fspirito Santo International, S.A." ("I -SI") referentes ao período

de 9 meses findo em 30 de setembro de 2013.

776. Sikander Sanar, Inês Viegas e Fernando Antunes foram os responsáveis pela

orientação e execução do referido trabalho de rev isão limitada de finalidade especial levado a

cabo pela KK‘IG, bem como pela representação da KPMG perante a ['SI relativamente a
quaisquer questões relacionadas corn o referido trabalho.

777. A KPMG fez constar no rekrido relatorio a seguinte informação: "Incluído

na rubrica de devedores encontra se o montante de 200.000 milhares de cirrus a receber da
4-5
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já líquido de imparidade, e no âmbito do processo de alienação 'da participação

detida pelo Grupo na a qual foi contabilizada pela ESI como tendo sido

concretizada em 2010. Collin' do, a venda da~ à não se chegou a efetivar,

estado actualMnete em _Lase de conclusão negociações com outro comprador. Pe acordo•com
informação fornecida pela ES! e ,com a versão não assinada do contrato da venda da

atualmente em discussão (a qual não identifica o actual potencial comprador), o

preço pelo qual as ações serão vendidas ascende a 127,550 milhares de 115D a que

corresponde um valor de cerca de 94.299 milhares de euros. Assumindo a efectiva venda

pelo referido valor, consideramos existir a neces sidade de registo de um reforço de

imparidade para este saldo devedor no valor de 105.701 milhares de euros. Adicionalmente,

a rubrica de devedores inclui também o valor de 39.678 milhares de euros, o qual restou do

registo, em 2010, da venda da à no âmbito do processo de

alienação da Este valor deveria ser regularizado até 31 de inarço de 2011, após

conclusão dos trâmites legais bbrigaiórios em Angola para a transmissão efectiva das

acções. Até à data contudo, este valor não foi recebido. Tendo efectuado as averiguações que

consideramos apropriadas em relação a esta matéria, fomos informados de que as actuais

negociações em curso para venda do Grupo não contemplam explicitamente a

~Undo actualmente incerto o perímetro final de alienação no que se refere a

.um conjunto empresas dedicadas a negócios don - core. Segundo entendemos, os

compradores terão um período de 60 dias após a tomada de controlo da para

decidir as empresas que serão-efetivamente adquiri das. De referir contudo que, co;iforme

esclarecimentos verbais prestados pelo Grupo, o preço acordado não será alterado em

função da definição final deste perímetro. (...) Impor.ta ainda referir que não estando o

processo de venda destas empresas concluído, as mesmas deveriam ser- tratadas como

subsidiárias do Grupo ESI como tal consolidadas nas suas contas pelo método integral. Não

dispomos de informação que nos permita concluir acerca dos ajustamentos a efectuar para a

consolidação destas entidades com refer éncia a 30 de setembro de 2013".
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778. A KPMG tinha, assim, conhecimento, à data da opinião por si emitida na

Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações Financeiras

•individuais do BES referentes ao exercício de 2013, que:

a) a alienação, em 2010, da participação da Rio Forte no Grupo não

tinha chegado a efetivar-se;
•

b) em 3 1 /01/2014, estariam em curso negociações com outro comprador;

c) a 31/12/2013, o Grupo ainda integrava o perimetro de consolidação da

• ESI e, como tal, fazia parte do Grupo Espirito Santo (GES);

d) De acordo corn informaçãó transmitida pela ES1 e, bem assim, de acordo com•
uma versão não assinada (e, à data, ainda em discussão) do novo contrato de venda da

participaçào da Rio Forte no (que não identificava o potencial comprador), o

preço pelo qual as ações seriam vendidas ascendia a 127.550 milhares de USD (a que

correspondia um valor de cerca de 94.299 milhares de euros), ou seja, a cerca de 1/3 do valor

da transação divulgada em 2010 (380 milhões de euros);

e) O valor de 39.678 milhares de' USD-, relativo ao registo, em 2010, da venda da

à no âmbito do processo de alienação da e que deveria

ser regularizado até 3 I de março de 2011 (após conclusão dos trâmites legais obrigatórios em

Angola para a transmissão efectiva das acções) não havia ainda sido recebido.

0 0 perimetro final de alienação da era ainda incerto, no que se refere a

um conjunto empresas dedicadas a negócios non — core, tendo os compradores um período de

60 dias após a tomada de controlo da para decidir .as empresas que seriam

efetivamente adquiridas.

779. Entre maio e julho de 2013, o Banco de Portugal conduziu urna ação

especial de inspeção às carteiras de crédito dos oito maiores grupos bancários nacionais, com
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referência .a 30 de abril de 2013 que consistiu num "Exercício Transversal de Revisão da

Imparidade da carteira de Crédito dos principais grupos bancários nacionais ("ETRIéC")".

780. Os trabalhos do ETRICC foram realizados pela Pricewaterhouse Coopers,

SROC, S.A. (doravante simplesmente "PwC").

781. A PWC emitiu, no dia 14 de março de 2014, no contexto do ETRICC2, o

relatório relativo ao Grupo Espírito Santo (não financeiro), no qual fez constar, a propósito di)

piano..de negócios da ESI por si analisado, a seguinte informação: "a alienação da

ainda não se concretizou, mas é expectável que a mesma se venha á concretizar a curto prazo..

De acordo com o contrato (não assinado) que nos foi disponibilizado, a operação irá ser

concretizada por 128 milhões de U SD, sendo que destes 50 milhões de USD estão previstos

em clausulas de profit sharing e claw - back e, por prudência, não estão a ser consideradas no

•Plano de Negócios":. •

782. A KPMG teve acesso e analisou, no âmbito da auditoria sobre as

demonstrações financeiras individuais do. BES referéntes ao exercício de 2013, o relatório

emitido pela PWC, no dia 14 de março de 2014, no contexto do ETR1CC2, relativo ao Grupo

Espírito Santo (não financeiro).

783. À data da opinião emitida pela KPMG na Certificação Legal das Contas e

Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais do BES referentes a

2013, a venda da não se tinha concretizado.

784. Todavia, a KPMG:

i. não obteve e não avaliou com base ern demonstrações financeiras auditadas (ou,

sequer, não auditadas) e/ou num plano de negócio por si testado, a situação financeira e/ou de

viabilidade económica do
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não obteve e não avaliou com base em demonstrações financeiras auditadas

(ou, sequer, não auditadas) e/ou num plano de negócios por si testado, a capacidade das

empresas do devedoras do BES (ainda que com o apoio do Grupo) de, no

futuro, gerarem fluxos de caixa disponíveis para liquidar a totalidade do valor dos créditos

que lhes haviam sido concedidos (pelo BES);

785. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho i.nformação que

permitisse a um revisor auditor experiente, sem conhecimento prévio do BES e do trabalho

desenvolvido pelo auditor, compreender o julgamento por si efetuado e os fundamentos da

sua conclusão sobre a adequada valorização dos créditos detidos pelo BES, em 31/12/2013,

sobre as entidades do (cuja imparidade foi objeto de revisão).

786. A KPMG nãci documentou, nos seus papéis trabalho referentes à auditoria

sobre o exercício de 2013 do BES, por referência à rev isão por si efetuada sobre a imparidade

dos créditos deticlós pelo BES sobre o os factos de que, após 30 de setembro

de 2013, tomou conhecimento, relativos à venda da 1.111111designadamente, que:

i) A alienação, em 2010, da participação da Rio Forte no não

tinha chegado a efetivar-se, e;

ii) A 30/01/20.14 ainda estavam em curso negociações com outro comprador;

iii) Segundo nova informação obtida, designadamente com base numa versão não

assinada do contrato de venda, o valor pela qual as ações seriam vendidas ascendia a 127.550

milhares de USD (a que correspondia um valor de cerca de 94.299 milhares de euros), sendo•

que, desse valor, 50 milhões de USD estavam previstos em cláusulas de profit sharing e claw

- back.

787. Em suma: A KPMG não efetuou procedimentos de auditoria e não obteve e

não analisou informação respeitante aos créditos detidos pelo BES sobre as referidas

empresas do (que foram por si analisados) que lhe permitissem concluir, para .

efeitos de auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais do BES relativas ao
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exercício de 2013, sobre a i) recUperabilidade do valor dos referidos créditos e,
.consequentemente, sobre a sua adequada valorização (imparidade), de acordo com as NCA's

ii) pela inexistência de distorções materialmente relevantes nas referidas demonstrações

financeiras, decorrentes (individualmente ou de .forma agregada com outras distorções) da

inadecipada valorização dos referidos ativos. •

788. A KPMG não obteve, relativamente aos créditos detidos pelo BES sobre as

várias empresas do (que foram por si analisados)i de forma a suportar a
opinião por si emitida na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as

demonstrações financeiras individuais do BES referentes ao exercício de 2013, prova de

auditoria, apropriada e suficiente, documentada nos seus papéis de trabalho, de suporte à

asserção "valorização" do ativo.

789. Ao não ter obtido prova de auditoria, apropriada e suficiente, sobre a

(adequada) valorização dos créditos detidos pelo BES, em 31/12/2013, sobre as várias

empresas do e relevados no balanço individual dõ BES, a KPMG não *obteve,

'face à materialidade do valor dos referidos ativos e ao risco de distorção material associado à

sua inadequada valorização, prova de auditoria, apropriada e .suficiente, documentada nos

seus papéis de trabalho, para suportar a sua opinião de que as demonstrações financeiras

individuais do BES apresentavam, de forma verdadeira e apropriada,. em todos os aspetos

materialmente relevantes, a posição financeira do BES, em 31 de dezembro de 2013, o

resultado das suas operações, o rendimento integral, os fluxos de caixa e as alterações no

capitais próprios no exercício findo naquela data, em conformidade com as I.NICA 's, tal como

definidas pelo Banco de Portugal.

790. Ademais, a KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho informação

que permitisse a um revisor auditor experiente, sem conhecimento prévio do BES e do

trabalho desenvolvido pelo auditor, compreender o julgamento por si efetuado e os •
fundamentos da sua conclusão sobre a adequada valorização dos créditos detidos pelo BES,

em 31/12/2013, sobre as entidades do (cuja imparidade foi objeto de revisão).
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791. A KPMG emitiu, a 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e

Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais do BES referentes ao

exercício de 2013, afirmando que as mesmas -apresentam de forma verdadeira e apropriada,

em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira d o Banco Espirito Santo,

S.A., em 31 de dezembro de 2013, o resultado das suas operações, o rendimento integral, os

fluxos de caixa e as alterações nos capitais próprios no exercíciofindo naquela data, em

conformidade com as NCA's, tal como definidas pelo Banco de Portugal e a informação nelas

constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita".

792. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos supra

descritos, os quais são factos próprios, em que interveio e que praticou.

793. A KPMG sabia que:

a) A 30 de setembro de 2013, as responsabilidades da

junto do BES ascendiam a 43,32 milhões de euros, e eram compostas por: i) linha de

empréstimo sindicado com o a médio/longo prazo cujo montante

em dívida ascendia a 33,8 milhões de euros; ii) linha de depósito ã ordem com descoberto

autorizado cujo montante em dívida ascendia a 9.53 milhões de euros, e que era utilizada

como apoio de tesouraria;

b) O cumprimento do serviço da divida da não se

encontrava estritamente dependente da capacidade de concretização dos projetos em curso,

uma vez que na ausência de urn refinanciamento da dívida, a

deveria assegurar o integral cumprimento do serviço da divida da

c) A 30 de setembro de 2013, as responsabilidades da

junto do BES eram compostas por duas contas correntes para apoio de tesouraria cujo

montante em dívida ascendia a 17,4 milhões de euros;
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d) A 30 de setembro de 2013 as responsabilidades da

junto do BES eram compostas exclusivamente por uma conta

corrente para apoio de tesouraria cujo montante em dívida ascendia a 72,3 milhões de euros;

é) A 30 de setembrO de 2013 as responsabilidades da

eram coMpostas exclusivamente por uma conta corrente para apoio de tesouraria cujo

montante em dívida ascendia a 25,5 Milhões de euros, e vencia em"dezembro de 2013;

f) A 30 setembro de 2013, as responsabilidades da

junto dó BES ascendiam a E 7.504.085,00;

g) A 30 de setembro de 2013, as responsabilidades da

junto do BES ascendiam a cerca de 10,9 milhões de euros,

correspondentes a das linhas de empréstimo conta corrente nos montantes de 9,4 milhões de

euros e 1,5 milhões de euros;

h) Em 2013 (como em 2011 e 2012), o BES no lhe disponibilizou demonstrações

financeiras relativas às empresas do cujos créditos foram objeto de análise de

imparidade);

1) Em 2013 (como em 2011 .e 2012), os créditos concedidos pelo BES às

empresas do (que foram objeto de análise de imparidade pela KPMG) não

tinham garantias reais associadas;

j) O BES ãtriuiu, com referênciá a setembro e outubro 'de 2012, uma imparidade

de 0,10% aos créditos detidos sobre as empresas

e uma imparidade de 2,35% sobre o crédito detido sobre a "

k) O crédito de médio -longo prazo (a seis anos) concedido pelo BES à

com vencimento previsto para 24/10/2013 com pagamento bullet
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(capital e juros), foi objeto de renegociação, tendo o respetivo prazo de vencimento sido

prorrogado porum ano (com novo vencimento a 24/10/2014);

1) Todos os demais créditos concedidos às empresas do que

foram objeto de análise de imparidade pela KPMG) eram de curto prazo e foram, entre 2011 e

2013, sucessivamente renovados;

m) O valor global do crédito concedido pelo BES à

aumentou de: i) E 24.349.556, em dezembro de 2011, para E 52.812.483,00,

em dezembro de 2012; ii) de € 52.812.483,00, em dezembro de 2012, para E 72.306.660 em

outubro de 2013, e para E 78.337.104,00 em dezembro de 2013;

n) O valor global do crédito concedido peio BES à

havia aumentado: i) de E 7.245.158,00, em 31112/2011, para E

11.366.798,00, em dezembro de 2012; ii) de € 11.366.798,00, em dezembro de 2012, para E

11.514,939, em dezembro de 2013;

o) O valor global do crédito concedido pelo BES à havia

diminuído de E 26.514.206,00, em dezembro de 2012, para 25.108.339,00 em dezembro de

2013;

p) Concluiu, com referência a 30/09/2013, pela inexistência de imparidade dos

créditos concedidos pelo BES às várias empresas que integravam o e pela

adequação da imparidade registada pelo BES sobre esses créditos, com base, designadamente,

na informação, constante do Relatório e Contas da Rio Forte referente a 2010, de que, no

decurso desse ano, a Rio Forte teria alienado a sua participação no por um valor

que, no seu entender, denotava um valor de capitais próprios claramente positivo;

q) A alienação, em 2010, da participação da Rio Forte no não

tinha chegado a efetivar-se;
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r) De acordo com informação traninitida pela ESI e com uma versão não

assinada do (novo) contrato de venda da o valor pela qual as ações seriam vendidas

ascendia a 127.550 milhares de USD (a que correspondia um valor de cerca. de 94.299

milhares de euros), ou seja, a cerca de 1/3 do valor divulgado em 201 0;

s)- Do referido valor de 127.550 milhares de USD, 50 milhões dé USD estavam

previstos em cláusulas de profit sharing e claw - back;

t) Em 9 de abril de 2014, o (novo) negócio de venda da ainda não se

• tinha concretizado;

u) Não documentou nos seus papéis de trabalho de que forma, de acordo com o

seu julgamento,.os factos" de que, após 30 de setembro de 2013, tomou conhecimento,

relativos à venda da permitiam continuar a sustentar a recuperabilidade do valor dos

créditos detidos pelo BES sobre as empresas do Grupo (que foram por si analisados) dog o

que o valor de imparidade atribuído pelo BES era adequado;

v) O BESA detinha, em março de 2012, um crédito no valor de, pelo menos

70.000.000,00 USD, sobre a empresa "que se

encontrava vencido há mais de 180 dias; •

w) O BES Angola detinha, em março de 2012, um crédito sobre a empresa mu
no valor de, pelo menos, 40.293.000,00

USD, que se encontrava vencido há mais 180 dias;

x) No segundo semestre de 2013, houve créditos detidos pelo BESA sobre o

que foram sujeitos a operações de restruturação;

y) Não avaliou, com base ern demonstrações financeiras auditadas e num plano de

negócio por si testado, a situação finançeira e/ou de viabilidade económica do Grupo

484



Processo: 290/240.2YUSTRI1
Referência: 17739995

• Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Recurso Penal

z) Não avaliou, com base ern demonstrações financeiras auditadas e/ou num

plano de negócio por si testado, a capacidade das empresas do devedoras do

BES (ainda que corn o apoio do Grupo) de, no futuro, gerarem fluxos de caixa disponíveis

para liquidar a totalidade do valor dos créditos que lhes haviam sido concedidos (pelo BES);

aa) O valor (individual) dos créditos detidos pelo BES sobre cada uma das

empresas do cujos créditos foram analisados pela KPMG era superior à

materialidade *pot; si definida pela KPMG âmbito e para efeitos da auditoria às contas

individuais do BES;

bb) Não documentou nas fichas de análise de imparidade dos créditos concedidos

às empresas

quem preparou esses papéis de trabalho;

cc) Não efetuou procedimentos de auditoria e não obteve e não analisou

informação respeitante aos créditos detidos pelo BES sobre as referidas empresas do grupo

~1(que foram por si analisados) que lhe permitissem conchiir sobre a i)

recuperabilidade do v-alor dos referidos créditos e, consequentemente, sobre a sua adequada

valorização (imparidade), de acordo- com as NCA's ii) pela inexistência de distorções

materialmente relevantes nas demonstrações financeiras individuais do BES relativas ao

exercício de 2013, decorrentes (individualmente ou de forma agregada com outras distorções)

da inadequada valorização dos referidos ativos;

dd) Não obteve, relativamente aos créditos detidos pelo BES sobre as várias

empresas do (que foram por si analisados), de forma a suportar a opinião por

si emitida na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações

financeiras individuais do BES referentes ao exercício de 2013, prova de auditoria, apropriada

e suficiente, documentada nos seus papéis de trabalho, de suporte à asserção "valorização" do

ativo;

ee) Não documentou nos seus papéis de trabálho informação que permitisse a um

revisor auditor experiente, sem conhecimento prévio do BES e do trabalho desenvolvido pelo
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auditor, compreender o julgamento por sí efetuado e os fundamentos da sua conclusão sobre a

adequada valorização dos créditos detidos pelo BES, em 31/12/2013, sobre as entidades do

(cuja imparidade foi objeto de revisão);

ff) Emitiu, em 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais do BES referentes ao exercício de

2013, declarando que as mesmas" apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os

aspetos materialmente relevantes, a posição financeira do Banco Espirito Santo, SA, em. 31 de

dezembro de 2013, o resultado das suas operações, o rendimenot integral, o fluxos de caixa e

as.alterações nos capitais próprios no exercício findo naquela.data , em conformidade com as

NCA's, tal como definidas pelo 'Banco de Portugal a informação nelas constante é completa,

verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita".

794. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.

DIVISÃO —* DA ANÁLISE EFETUADA PELA KPMG SOBRE A
IMPARIDADE DOS CRÉDITOS DO BES SOBRE A

795. 0 BES detinha, em 31/12/2013, créditos sobre a sociedade

que, (i) a 30/09/2013, ascendiam

ao montante de €187.175.279,0Ó, e, (ii) a 09/12/2013 ascendiam a € [ 84.860.893,00 (dos
quais havia sido utilizado o montante de E' 181.376.880,00).

796. 0 BES relevou os créditos por si detidos sobre a na rubricà "Crédito

a Clientes" do balanço das suas demonstrações financeiras individuais referentes ao exercício

de 2013.

797. 0 BES atribuiu, com referência a outubro de 2013, uma imparidade de

0,10% aos créditos pelo mesmo detidos sobre a
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798. 0 valor pelo qual os referidos créditos foram relevados pelo BES no seu

balanço individual era superior à materialidade global definida pela KPMG no âmbito e para

efeitos da auditoria efetuada sobre as demonstrações financeiras individuais do BES

(€10.000.000,00). •

799. A KPMG analisou, no âmbito da auditoria sobre as contas inaViduais do .

BES referentes ao exercício de 2013, a imparidade.dos créditos detidos pelo BES (concedidos

através da respetiva SFE Madeira) sobre a

• • 800. A KPMG documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria
sobre o exercício de 2013 do BES, relativamente à revisão por si efetuada sobre a imparidade

dos créditos do BES sobre a a seguinte informação:

(i) As responsabilidades da a 30 de setembro de 2013 ascendiam a

El 87.175.279,00;

(ii) A 30 de setembro de 2013, os créditos do BES sobre a apresentavam o •
seguinte detalhe: i) "2 Linhas de depósitos à ordem corn saldo a descoberto de cerca de

109M€ "; ii) " 2 linhas de conta correntes cujo montante em divida ascende a 76ME"; iii) "
Linha de Financiamento a médio/longo prazo cujo montante em divida ascende a 7,78Mf",

(iii) As responsabilidades mantinham-se em dia, sem registo de incumprimentos;

• (iv) As responsabilidades da encontravam-se colateralizadas por uma

garantia bancária emitida pelo BESA (garantia autónoma) cujo Montantes ascendia a 253

milhões de USD, cerca de 193 milhões de euros;

da

(v) Não se encontravam disponíveis demonstrações financeiras da

(vi) O BES tinha constituído, com "referência a setembro 2013, sobre os créditos

uma provisão no montante de El 87.175,279;euros, em resultado da aplicação de

unia taxa de imparidade de 0,1% sobre o valor total da exposição créditos em causa;
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(vii) A KPMG concluiu que exposição está colateral izada por garantia

concedida pelo BESA que cobre a totalidade da exposição", e que inexistia imparidade dos

créditos detidos pelo BES sobre a (fls. 2911-2922, maxime fls. 2911-21912; ponto

2130 da defesa a fls. 8801-9321 dos autos)

801. A KPMG concluiu pela inexistência de imparidade dos créditos do BES

sobre a corn base i) no facto do valor da exposição se encontrar coberto pela garantia

prestada pelo BESA em benefício do BES, ii) na ausência de registos de incumprimentos de

capitale/ou de juros.

802. A 31 de janeiro de 2014, a KPMG emitiu um relatório sobre a fase I do

trabalho. de Revisão Limitada de Finalidade Especial sobre as demonstrações financeiras

consolidadas pró-forma da "Espirito Santo International, S.A." referentes ao período de 9.

meses findo em 30 de setembro de 2013.

803. No referido relatório, assinado por Fernando Antunes, a KPMG fez constar a

seguinte informação:

"Incluído na rubrica de devedores encontra - se registado um valor a receber da

no montante de 46,762 milhares de euros, o qual resultou de pagamentos, efetuados

pelo grupo ES1 desde 2010 até 30 de setembro de 2013, de juros e comissões dos

financiamentos, contraídos por esta empresa junto do BES bem como de amortização de

outros financiamentos por partes terceiras. Importa notar que o Grupo procedeu à alienação da

à em 2010 pelo valor de 3 etiros. O contrato de compra e venda das ações da

inclui .um balanço consolidado desta empresa reportado a 27 de dezembro de 2010,

devidamente aprovado pela respetiva administração executiva, e que revela uma situação

financeira altamente desequilibrada a essa data, com ativos de cerca de 2.043 milhares de

USD- e passivos de 306.649 milhares de USD. Não dispomos de informação financeira

actualizada desta empresa. O Grupo ES1.tem vindo a fazer face ao serviço da divida da

desde a sua alienação à efectuando nas datas previstas os pagamentos de

capital eiuros às entidades financiadoras, nomeadamente ao BES, o que revela um apoio
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continuado do Grupo à atividade desta empresa uma responsabilidade. assumida pelos

respectivos passivos financeiros. No entanto fomos informados que esta dívida está coberta

pela garantia soberana de Angola. Aguardamos a confirmação no âmbito da auditoria do

Banco.Espírito Santo Ango la referente a 31 de dezembro de 2013."

804. A KPMG teve conhecimento, após ter efetuado a revisão sobre a imparidadé

dos créditos çlo BES sobre a que:

(i) A havia sido vendida por €3,00, em 2010, à

000 balanço da à data da sua venda à

milhões de USD e passivos de 307 milhões de USD;

mostrava ativos de 2

40.

(iii) Desde a data da venda da à tinha sido a ES1 a assegurar p

pagamento de juros e comissões de financiamentos da perante o BES;

(iv) Por estes dispêndios, a ES1 registava em.30 de setembro de 2013 um crédito

de 46,8 milhões de euros sobre a

(v) As obrigações do BESA perante o BES, decorrentes da garantia relativa ao

crédito da• estariam cobertas pela garantia sobérana emitida, a 31/12/201.3, pelo

Estado Angolano a favor do BESA, facto do qual aguardava, contudo, confirmação. •

805. Os factos, relativos à situação financeira da e do BESA, de que a

KPMG tomou conhecimento, após 30 de setembro de 2013, traduziram-se numa alteração. dos

pressupostos com base nos quais a KPMG havia'documentado nos seus papéis de trabalho ter

concluído não existir imparidade nos créditos do BES sobre a e que o valor de

imparidade atribuída por esse banco era adequado.. , •

806. A KPMG manteve, embora com diferentes fundamentos, p julgamento e

conclusão de que a imparidade atribuída pelo BES aos créditos detidos sobre a era

adequada.
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807. Para tanto, a KPMG considerou a informação de que as responsabilidades do

BESA perante o BES, decorrentes da emissão da garantia sobre os créditos da

estariam "totalmente garantidas por garantia emitida pelo Estado Angolano a favor do Banco

Espírito Santo Angola (Garantia Soberana)". •

808. A informação documentada pela KPMG nos seus papéis de trabalho, relativa

à revisão efetuada sobre a imparidade dos créditos do BES sobre a não permite a um

revisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio do BES e do trabalho efetuado pelo

auditor sobre a respetiva carteira de crédito, compreender i) a prova de auditoria obtida pela

KPMG corn vista a suportar a adequada valorização (imparidade) dos créditos detidos pelo

BES sobre a ii) as bases de suporte do julgamento efetuado pela KPMG e/ou os

fundamentos da sua conclusão quanto à sua suficiência da prova obtida com vista a suportar a

referida asserção.

809. A KPMG não.complementou a análise que, com referência a 30 de setembro

de 2013, documentou nos seus papéis de trabalho ter efetuado sobre a imparidade dos créditos

detidos pelo BES sobre a e, em particular, os fundamentos que documentou terem

servido de suporte à sua conclusão sobre a adequação da imparidade atribuída pelo BES a

essa exposição.

810. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho ;•eferentes à auditoria

sobre o exercício de 2013 do BES (maxime,. nos seus papéis de trabalho de suporte à revisão

efetuada sobre a imparidade dos créditos do BES sobre a

(i) ter tomado conhedmento de factos relativos à situação financeira da e

do BESA • com impacto na análise por si anteriormente efetuada e documentada, com
Teferência a 30 de setembro de 2013, sobre a imparidade dos créditos do àES sobre a

• .  • (ii) qualquer informação e/ou análise (sua) sobre os factos de que, após essa.data,

teve conhecimento, relativos à situação financeira da
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(iii) ter atendido, para efeitos da análise efetuada sobre a imparidade dos créditos

do BES sabre ao facto de as obrigações do BESA decorrentes da garantia relatisa aos

créditos em t anca, estarem cobertas pela garantia soberana emitida pelo I stado \ngolano;

(is) qualquer informação e ou analise sobre os factos de que, após essa data (30 de

setembro de 2013), tomou conhecimento, relatisos a situação financeira do BI -Vs, e que

justificaram a necessidade da garantia soberana cobrir as responsabilidades do BF.SA perante

o BF S, decorrentes da garantia prestada por aquele Banco sobre os créditos da

(v) qual o ‘,alor das responsabilidades do BISA perante o BIS que lhe foi
confirmado estar coberto pea garantia emitida pelo 1-4stado Angolano; (vi) de que forma a

garantia soberana, emitida em beneficio do 131 -SA, cobria as responsabilidades desse banco

perante o BES.

811, \ KPMG não documentou nos seus papéis ter efetuado procedimentos de

auditoria e obtido e analisado informação que, face aos factos de que tese conhecimento,

relativos à situação financeira da e do BFSA, lhe permitissem concluir sobre a

adequação do salor de imparidade atribuído pelo BIS aos créditos detidos pela

812. A KM; não documentou nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria

sobre o exercício de 2013 do M.S.:

(i) se confirmou, por si ou atrasés da KPM(I Angola, que as obrigações do BLSA

perante o BE S. decorrentes da emissão, em setembro de 2011, da referida garantia sobre os

créditos da estasam efetisa e totalmente garantidas pela garantia soberana emitida

pelo Estado Xngolano a fasor do BLSA, ou evidência dessa confirmação (por parte da KPM(I

tngoia);

(ii) de que forma a garantia soberana, emitida em beneficio do BESA, cobria as

responsabilidades desse banco perante o BES;
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(iii) se foi efetuada (por si e/ou pela KPMG Angola) uma análise sobre os termos,

a probabilidade e o prazo de execução da garantia soberana, tendo em conta i) a situação

financeira da ii) a situação financeira do BESA, e iii) o facto de a entidade

beneficiária da referida garantia ser o BESA,.e não o,BES.

813. A KPMG emitiu, no dia 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e

Relatório de Auditoria sobre a informação financeira contida nas demonstrações .financeiras

individuais do BES referentes ao exercício de dezembro de 2013, afirmando que" as referidas

demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os

aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do Banco Espirito Santo, S.A., em 31

de dezembro de 2012, o* resultado das suas operações, o rendimento integral, os fluxos de

caixa é as alterações no capitais próprios no exercício findo naquela data, em conformidade

com as NCA's, tal como definidas pelo Banc o de Portugal e a informação nelas constante é

completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita ".

814. A arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos supra

descritos, os quais são factos próprios, em que interveio e que praticou.

815. A KPMG sabia:

a) O BES detinha, em 31/12/2013, créditos sobre a que (i) a 30/09/2013,

ascendiam ao montante de €187.175.279,00, e (ii) a 09/12/2013 ascendiam a
184.860.893,00 (dos quais havia sido utilizado o montante de € 181.376.880);

b) O BES relevou os créditos por si detidos sobre na rubrica -Crédito a

Clientes" do seu balanço referente ao exercício de 2013;

c) O BES atribuiu, com referência a setembro de 2013, uma imparidade de 0,10%

aos créditos pelo mesmo detidos sobre a
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d) O valor dos créditos detidos pelo BES sobre a a 31/12/2013, era

superior à materialidade global definida pela KPMG no âmbito e para efeitos da auditoria

efetuada sobre as demonstrações financeiras individuais do BES;

e) Concluiu e documentou, no âmbito da revisão efetuada, com referência a 30 de

setembro de 2013, sobre a imparidade dos créditos do BES sobre a que o valor de

imparidade atribuída pelo BES era apropriado, com base no facto do valor da exposição se

encontrar coberto por uma garantia prestada pelo BESA a favor do DES, e pela ausência de

registo de incumprimentos;

1) A havia sido vendida por 3 euros, em 2010, à

g) O balanço da à data da sua venda à

milhões de USD e passivos de 307 milhões de USD;

h) Desde a data da venda da

mostrava ativos de 2

à tinha sido a ES1 a assegurar o

pagamento de juros e comissões de financiamentos da perante o BES, e que, por esses

dispéndios. a ES1 registava em 30 de setembro de 2013 um crédito de 46,8 milhões de euros

sobre a

i) Não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes ao exercício de 2013

do Grupo BES, os factos descritos nos pontos 865 a 868 supra;

j) Emitiu, no dia 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e Relatório

de Auditoria sobre a informação financeira contida nas demonstrações financeiras individuais

do BES referentes ao exercício de dezembro de 2013, afirmando que " as referidas

demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os

aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do Banco Espirito Santo, S.A., em 31

de dezembro de 2012, o resultado das suas operações, o rendimento integral, os fluxos de

caixa e as alterações no capitais próprios no exercício findo naquela data, em conformidade

com as NCA 's, tal como definidas pelo Banco de Portugal e a i nforrnação nelas constante é

completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita ".
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.816. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.

SUBSECÇÃO VII — DA INFORMAÇÃO PRESTADA PELA KPMG AO

817. (0 Em 23/09/2015, o CNSA solicitou à KPMG a seguinte informação:

"Na reunião que tivemos no dia 21 de Setembro último, foi abordada a questão

das insuficiências documentais detetadas nas amostragens da carteira de crédito, tendo a Dra.

Inês Filipe referido que, entre outras questões, tinham detetado a existência de créditos

concedidos pelo BESA sem que o respetivo contrato de crédito tivesse sido assinado com o

mutuário. Em face disto gostaríámos de saber:

Que percentagem de crédito selecionado, em número e em montantes, não

dispunha de contrato assinado, para cada um dos anos 2011, 2012 e 2013?

Que percentagem de créditos concedidos sem contrato em 2011, em número e em

montantes, foi regularizada em 2012 e 2013?

Que percentagem dos créditos concedidos sem contrato em 2012, em número e

em montantes, foi regularizada em 2013?

Como se efetuou a validação da utilização dos créditos concedidos sem contrato?

Existia aprovação do crédito pelos órgãos competentes ou apenas pelo Administrador

executivo?

Verificou - se utilização do crédito através de levantamentos em numerário?

• Para além da inexistência de contratos de crédito, que outras situações de •
insuficiências documentais foram detetadas no BESA? Houve alguma evolução entre 2011 e

2013?" • ••
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• 818. A KPMG informou o CNSA, em 29/11/2015, que:

( ) Conforme foi referido pela Dra. Inês Filipe numa das reuniões havidas, os

• processos de crédito existiam, mas na documentação a que a KPMG Angola teve acesso não
constavam alguns elementos, incluindo o contrato corn a assinatura de cliente situações não

envolveram mais de 5/6 clientes — e foi no âmbito do trabalho desenvolvido sobre a carteira
de crédito de 2013 que essa situação em particular foi detectada, tendo sido essa situação de

deficiência administrativa objecto de reporte, como comprova a sua menção nos referidos

relatórios.

como referido pela KPMG Angola, nos anos anteriores (2011 e 2012),

não teve evidência, e como tal não reportou, que os dossiês analisados, no âmbito da amostra,

tivessem ausência de assinatura dos contratos por parte dos clientes. No que respeita a outras

deficiências detectadas, a KPMG Angola desde 2011 que reportou existirem outras lacunas ao

nível dos processos administrativos de crédito e que se relacionavam com divergências entre

alguns dados que constavam nos dossiês de crédito, relacionado com a existência de garantias

não registadas em sistema e respectivas valorizações."

819. A KPMG prestou, assim, ao CNSA, a seguinte informação:

a) Apenas no âmbito da auditoria sobre BESA, com referência ao exercício de

2013, foram detetados processos/dossiers de crédito em que estavam em falta os contratos

assinados pelos clientes;

b) No âmbito das auditorias efetuadas com referência aos exercícios de 2011 e

2012, as.lacunas detetadas e reportadas pela KPMG Angola estavam apenas relacionadas com

divergências entre alguns dados que constavam nos dossiers de crédito, por sua vez

relacionado S com a existência de garantias não registadas no sistema do BESA e respetivas

valorizações.

820. A referida informação, prestada pela KPMG ao CNSA, era falsa, porquanto

no âmbito das auditorias efetuadas (pela KPMG Angola) sobre o BESA, para efeitos de
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émissão, pela KPMG, de opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES

referentes aos exercícios de 2011 e 2012, foram detetados créditos relativamente aos quais

não foi possível obter (porquanto .não se encontravam disponíveis nos respetivos

dossiers/processos de crédito):

a) As propostas dos créditos e respetivas aprovações (e, consequentemente,

informação sobre a concreta finalidade/destinação dos créditos concedidos pelo BESA);

b) Os contratos celebrados e assinados pelos clientes;

c) Informação sobre a:situação financeira e/ou de viabilidade económica dos

mutuários créditos analisados (como.seja, demonstrações financeiras); •

d) Informação sobre o tipo de 'colaterais associados aos créditos analisados, .

respetiva contratualização .e documentação de suporte à sua valorização.

821. A KPMG tinha conhecimento, à data em que prestou ao CNSA a informação

referida no ponto 818 supra, dos factos descritos no ponto anterior.

822. (ii) Em 26/10/2015, o CNSA solicitou à KPMG informação sobre a data em

que a mesma havia tido acesso às atas das assembleias gerais do BESA havidas a 3 e 21 de

outubro de 2013.

823. A KPMG prestou, em 29/11/2015, ao CNSA, a informação de que "À •

KPMG Portugal não foi dado acesso a estas actas." .

824. A referida informação, prestada pela KPMG ao CNSA, era fájs.a, porquanto

• a KPMG teve acesso, pelo menos desde janeiro de 2014,. a uma cópia das atasi (integrais) das

assembleias gerais do .BESA havidas a 3 e 21 de outubro de 2013.

. 825. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos supra

descritos, os quais são factos próprios, em que interveio e que praticou.
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826. A KPMG sabia que:

a) Informou o CNSA que

i) apenas no âmbito da auditoria sobre BESA, com referência ao exercício de

2013, foram detetados processos/dossiers de crédito em que estavám em falta os contratos

assinados pelos clientes;

ii) no âmbito das auditorias efetuadas com referência aos exercícios de 2011 e

2012, as lacunas detetadas e reportadas pela KPMG Angola estavam apenas relacionadas com

divergências entre alguns dados que constavam nos dossiers de crédito, por sua vez

relacionados com a existência;

b) No âmbito das auditorias efetuadas (pela KPMG Angola) sobre o BESA, com

referência aos exercícios de 2011 e 2012, foram detetados créditos relativamente aos qUais

não foi possível obter:

i) as propostas dos créditos e respetivas aprovações (e, consequentemente,

informação sobre a concreta finalidade/destinação dos créditos concedidos pelo BESA);

ii) os contratos celebrados e assinados pelos clientes;

iii) informação sobre a situação financeira e/ou de viabilidade económica dos

mutuários créditos analisados (como seja, deMonstrações financeiras);

iv) informação sobre o.tipo de colaterais associados .aos créditos analisados,

respetiva contratualização e documentação de suporte à sua valorização;

c) A informação prestada ao CNSA era falsa.

827. A KPMG sabia que:

a) Prestou ao CNSA informação no sentido de que não lhe tinha sido dado acesso

a estas atas (integrais) das assembleias gerais do BESA havidas a 3 e 21 de outubro de 2013;
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b) Teve acesso, pelo menos desde janeiro de 2014, a uma cópia dessas atas;

c) A informação prestada ao CNSA era falsa.

828. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.

Do recurso de impugnação judicial

829. A KPMG Portugal procedeu à confirmação de que as demonstrações

financeiras do componente integrado na .consolidação eram coincidentes com as

demonstrações reportadas pelo componente BES; avaliou o contributo de cada entidade para o

resultado consolidado do Grupo e comparação com o.ano anterior; reviu as demonstrações

financeiras consolidadas do BES; analisou os relatórios de actividade mensal disponibilizados

mensalmente aos membros com lugar nas reuniões do Conselho de Administração; à leitura

das actas da Comissão Executiva e da Comissão de Auditoria; fez reuniões com o

departamento de planeamento e contabilidade, departamento internacional e departamento de

compliance.

830. Com reporte às contas consolidadas do BES relativas ao exercício que

encerrou a Dezembro de 2012, a equipa de auditoria do Grupo BES avaliava as comunicaçõ'es •

e reportes recebidos dos auditores dos componentes e, se esses fossem insuficientes ou

carecessem de explicações adicionais, determinava os procedimentos adicionais g executar e

• por quem e promovia ás diligências necessárias junto do auditor do componente.

831. As comunicações entre a equipa de auditoria do Grupo e os auditores dos

componentes eram asseguradas e efectuadas pelos sócios das respectivas as *equipas.

832. A KPMG Portugal assegurou, por via das instruções emitidas e das

declarações obtidas, bem como do conhecimento que tinha da KPMG Angola e dos membros

da sua equipa, que a KPMG Angola, entre o mais, (i) possuía "habilitações e competência

profisional adequada", (ii) que "não está abrangici[a] por qualquer incompatibilidade", (iii)
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que "é independente em relação à entidade em causa" e (iv) que "opera[va] num ambiente

regulador que supervisiona de forma activa os auditores" (tendo a KPMG Portugal,

relativamente a este último ponto, solicitado à KPMG Angola uma declaração que consta dos

dossiers de auditoria).

833. Nas instruções emitidas aos auditores dos componentes, a KPMG Portugal

(i).definiu as finalidades e escopo do trabalho a realizar por aqueles e os requisitos de

independência necessários para realizar o trabalho; (ii) definiu os princípios contabilisticos

aplicáveis (in casu, as IÉRS adoptadas pela União Europeia) e as normas .de Revisão /

Auditoria a aplicar; (iii) definiu os reportes que deveriam ser realizados pelos auditores dos

Componentes e os termos eni que a equipa de trabalho do Grupo. poderia envolver-se no

trabalho dos auditores dos componentes; (iv) definiu a forma e conteúdo dos questionários;

(v) informou da necessidade de definição da materialidade de cada componente; (vi)

identificou os riscos significativos de distorção material nas.demonstrações financeiras do

Grupo, bem como as partes relacionadas.

834.. Em 25 de Fevereiro de 2013, a KPMG Portugal e a KPMG Angola

•real izaram uma: videoconferência.

835. É prática comum, no contexto de auditoria de um grupo, a equipa central

auditora do grupo recorrer ad trabalho de auditoria dos auditores doSconriponentes.

836. A KPMG Portugal tinha um conhecimento profundo da KPMG Angola e

plena confiança nas pessoas que integravam a equipa de. trabalho, maxime na Partner, Dra.

Inês Filipe, que havia trabalhado vários anos como ROC, na KPMG Portugal, e é tida como

•uma especialista em matéria de auditoria. •

837. A KPMG Portugal conservou nas suas pastas de auditoria do Grupo: (i) as

instruções de auditora emitidas; (ii) as declarações emitidas pelos auditores de componentes;

(iii) reportes interinos e finais emitidos pelos auditores de componentes; (iv) opiniões dos

auditores de componentes emitidas ern base IFRS; (v) sumário da videoconferência.
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838. 0 abordado no âmbito da Comissão Executiva e do Conselho de
Administração visava a análise do desempenho das subsidiárias do BES e definição da

estratégia a 'adoptar quanto a estas, não sendo da responsabilidade da KPMG Portugal a

tomada de decisões de estratégia ou de gestão por parte dos órgãos competentes do BES.

839. A KPMG Portugal, no âmbito da Revisão Limitada de Junho de 2013,

procedeu à elaboração de instruções de revisão adaptadas ao trabalho exigível numa revisão

limitada.

• 840. As instruções de revisão limitada emitidas pela KPMG Portugal
identificavam os riscos significativos e foram enviadas à KPMG Angola.

841. Ern• cumprimento das instruções, a KPMG Angola remeteu à KPMG
Portugal o Interoffice Review Report, emitido sem qualificações quanto à informação

.financeira preparada sobre o BESA para efeitos das contas consolidadas intercalares a

incorporar nas demonstrações do BES.

. 842. Com reporte à análise efetuada pela Recorrente sobre imóveis do

componente BESA, asserções «existência, direito e obrigações, valorização», os
procedimentos realizados estão documentados nos relatórios enviados pela KPMG Angola à

KPMG Portugal, e.g., o Interoffice Review keport e o Highlights Interim Memorandum,

' tendo a primeira concluído satisfatoriamente sobre as referidas asserções quanto à carteira de

imóveis do BESA.

843. A KPMG Angola informou ainda a KPMG Portugal que, •por força da
conclusão do processo de revisão dos processos internos do BESA, nomeadamente quanto à

carteira de créditos, a acrescer à existência da referida Garantia Soberana, iria sanar e eliminar

as reservas por limitação de âmbito que haviam sido emitidas sobre as contas do BESA

referentes aos exercícios de 2011 e 2012.

844. A KPMG Angola e a KPMG Portugal não tiveram intervenção na análise

que a nova Comissão Executiva do BESA, presidida por Rui. Guerra, realizou à carteira de
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crédito do banco, ou sequer na preparação e realização da Assembleia -geral de accionistas do

BESA ou na redacção da respectiva acta.

845. Consta das pasta S de trabalho da KPMG Portugal os reportes realizados pela

KPMG Angola, que tiveram em consideração a informação prestada pela Comissão Executiva

• do BESA. •

846. A KPMG Angola registou, no reporte interino de 4 de Dezembro de 2013,

que durante o segundo semestre de 2013, a nova comissão executiva do BESA estava a

realizar um trabalho de análise à carteira de crédito do banco que se prolongou até ao final de

Dezembro desse ano, não tendo a. KPMG Angola, durante esse período, tido acesso a

documentação relativa à carteira de crédito.

847. 0 BES divulgou os créditos por si detidos sobre o BESA, na Nota 41

(transacções corn partes relacionadas) do anexo às suas .demonstrações financeiras

individuais, corn •r.eferência a 31 de Dezembro dé 2013, no valor de 3.098.262 milhares de

euros, não tendo reconhecido qualquer impariclade.sobre os mesmos, entendimento perfilhado

pela KPMG Portugal.

848. 0 BES revelou créditos por si detidos, em 31 de Dezembro de 2013, sobre

entidades do na rúbrica "crédito a clientes" do balanço das suas

demonstrações financeiras individuais referentes ao exercício de 2013, tendo á KPMG

Portugal concluído pela adequação da imparidade atribuída pelo BES, não registando outros

sinais de imparidades, não se verificando qualquer incumprimento ou atraso no pagamento de

•capital e dos respectivos juros.

849. No que respeita às responsabilidades da perante os seus credores,

não foi considerado pela PwC ou pelo BdP, no âmbito do ETR1CC2, como sendo de acrescer

à dívida do Grupo ESI a reembolsar no âmbito do seu piano de negócios, qualquer dívida da

atento o 'facto de à época, ter sido entendido pela Recorrente, que o comprador iria

assumir os passivos dol

fazer face a este passivo.

e que iria ser capaz de gerar suficiente liquidez para
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850. Sikander Sattar rece6eu, na primeira quinzena de Janeiro de 2014, as actas

da AG •do BESA de 2013 e bem assim a garantia soberana do Estado Angolano, cujo teor
apreendeu, entregando-os à sócia da KPMG Angola Inês Filipe.

851. Rui Guerra transmitiu a Sikander ,Sattar, que, por seu turno transmitiu à

equipa de auditoria do BES consolidado, que, com reporte à carteira de crédito do BESA,

tinham sido identificados créditos cuja recuperabilidade podia estar em causa, mas que tais

créditos estavam cobertos pela garantia soberana emitida pelo Estado Angolano.

852. Em 28 de Agosto de 2019, a CMVM emitiu o seguinte comunicado:

«Comunicado da CAIVAI relativo ao cancelamento. do registo de. três auditores da KPMG No

contexto de uma ação da CMVM no âmbito dos seus poderes de supervisão de auditores,

relativa à idoneidade enquanto condição de manutenção do registo na CMVM dos Revisores

oficiais de contas, comunica-se que Inês Viegas. Silvia Gomes e Fernando Antunes, sócios da

KPMG & Associados — Sociedade de Revisores Oficiais de Comas, S.A (KPMG) solicitaram. .
o cancelamento dos respectivos registos para o exercício de funções de auditoria junto da

CMVM. O referido pedido de cancelamento foi deferido pela CMVM e produz efeitos a

partir da presente data. Sobre este assunto foi divulgado hoje um comunicado da KPMG, no

seu sítio da interne:. Nos termos legais, os referidos sócios deixam de poder desempenhar as

funções de auditoria,. porque deixam de estar registado na CMVM Um novo registo só

poderá sei- solicitado uma vez decorridos 2 anos sobre o cancelamento, ficando sujeito às

condições previstas no regime de supervisão de auditoria, avaliadas pela CMVM no momento

da solicitação da inscrição. A adopção das melhores práticas sabre os agentes económicos,

luindo os auditores, é condição necessária para o funcionamento eficiente do mercado de •
capitais e para o desenvolvimento da economia nacional. A CMVM adotou como unia das

suas prioridades de supervisão para 2019 «intensificar a supervisão de auditores nos temas

da avaliação de idoneidade e independência, focando em particular os temas de registo e

rotação de auditores e dos serviços distintos de auditoria proibidos».

853. É o seguinte o teor do comunicado da Recorrente KPMG acima referido,

datado de 28 de Agosto de 2019:
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«A KPMG & associados - Sociedade de revisores oficiais de contas, S.A

("KPMG") vem por este meio informar que os seus sócios Fernando Aniunes., Inês Víegas e

Gomes decidiram deixar de exercer a atividade de auditoria, tendo em consequência

requerido o cancelamento dos respectivos registos junto da CMVM. Estes requerim entos

foram já deferidos pelt! É do domínio público quea KPMG e os seus referidos sócios

estão envolvidos em processos em curso relacionados coin os trabalhos de auditoria ao

Grupo Banco Espirito Santo, neles se incluindo ações conduzidas pela CMVM no âmbito dos

seus poderes de supervisão dos auditores. Assim,' procurando salvaguardar os interesses da

KPMG, os seus próprios interesses e acima de ludo os interessés dos seus clientes, os
referidos sócios tomaram a decisão de deixar de 'exercer as funções de auditoria que, corn

brio, competência e dedicação, desempenharam durante mais de 25 anos. Compreendendo as

circunstâncias en: que esta decisão foi tomada pelos seus sócios, 'a KPMG enaltece o elevado

sentido de responsabilidade que a mesma revela, hem como a dedicação, empenho e •
qualidade coin que Fernando Anitmes, Inês Viegas e Gomes exerceram as suas fimções

ao longo dos anos, não podendO, especificamente, deixar de sublinhar o trabalho que, em

colaboração com os supervisores, desenvolveram durante o designando " período crítico do

-BES" o que se espera que venha a ser reconhecido nos processos em Curso, por ser da mais

elementar Justiça,»

854: Ern•26 de Maio de 2014, o BanCo Nacional de Angola dirigiu ao Presidente

da Comissão Executiva do BESA a seguinte «carta de recomendações»:

Referindo nos à inspecção global realizada á vossa instituição de 28 de janeiro a

20 de março de 2014, com o objetivo de avaliar a adequação dos controles internos, gestão

dos. riscos, a qualidade dos registos contabilísticqs, a avaliação da carteira de crédito e de

outros ativos e passivos relevantes, os fundos próprios da instituição, os resultados, o grau de

cumprimento da legislação em vigor, bem como à prossecução da sua missão e dos objetivos

estratégicos. Face às constatações verificadas durante o trabalho de inspecção;recomen.damos

4ue o banco adote as seguintes medidas:
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1- Que o banco dote a sua área de auditoria interna de urna estrutura capaz de

realizar trabalhos abrangentes a todas as áreas do banco, de forma a cumprir com o estipulado

no artigo 17°, do Aviso n.° 02/09•de 19 de Abril;

2 - que o banco implemente procedimentos e controles no sentido 'de todos os

funcionários atuarem e trabalharem corn base na legislação angolana em vigor, uma vez que

constatou-se .claramente que alguns funcionários seniores da instituição demonstram

desconhecimento total da regulamentação.prudencial ern vigor;

3 - que o banco implemente um sistema integrado de controle interno e

procedimentos de controle periódico dos ativos da instituição, visto que foram detectados

várias falhas de natureza de conciliação contábil. Registos contabilísticos incorretos e em

alguns casos não registo de determinadas operações, conforme exemplos seguintes: (...)

4 - que o BESA reveja os seus mecanismos por forma a dar conformidade aos

seus sistemas operacionais, uma vez que geram informaçôes desfasadas pondo em causa a

fiabilidade das mesmas, obrigando o banco a fazer a conciliação de informação tardiamente,

ocasionando atrasos no envio da mesma a autoridade de supervisão.

-5- que a instituição realize os testes de esforço de liquidez (:..);

6 - (...)

7 - que o banco se adeque (...) sobre a obrigatoriedade da prestação de

infôrrnação a autoridade de supervisão, urna vez: qué não foram entregues os documentos

descritos cm anexos;

8 - que o banco envie ao banco nacional de Angola no prazo de 15 dias úteis as

cópias dos documentos não entregues a equipa de inspecção. (...)

10 - Que a instituição implemente no seu sistema de gestão de crédito uma

plataforma que permita a análise prévia da operação de concessão e o acompanhamento eficaz
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das operações de crédito como por exemplo, as restruturações ou a ligação de empresas para a

identificação de grupos económicos; (...)

13 - Que o BESA Compra rigorosamente com o exposto no artigo 17.°.do Aviso

4/2011, de 8 de Junho, que veda a apropriação de proveitos sobre operações vencidas a mais

de 60 dias, uma vez que verificamos que o banco faz apropriação de juros a todos os créditos

quer vencidos e vincendos;

14 — (....) concessão, aprovação, carregaMento e arquivo de crédito, visto que

foram constatadas diversas Irregularidades neste capítulo (...)

18 - que o banco se pronuncia sobre a real situação do fundo BESA valorização,

quanto à situação dos imóveis, valores desembolsados na aquisição, alienação dos referidos

imóveis para o fund(); a sua avaliação atual, á contrapartida dada pelo fundo sobre os imóveis,

de que forma são feitos e onde são creditados os desembolsos para a construção dos imóveis

do fundo nas contas do banco.

19 - que o.banco diversifique os seus investimentos para outros setores de

atividade, visto que atualmente se encontra exposto ao setor da construção e promoção

imobiliária. Aguardamos o vosso pronunciamento, prescrito, como hipóteses contidas nesta

correspondência no prazo máximo de 15 dias a contar da data da sua recepção.

855. Em 11 de Julho de 2014, o Banco Nacional de Angola emitiu o seguinte

comunicado de imprensa: •

«Face às notícias que vêm sendo veiculadas pela imprensa internacional,

relativas à eventual degradação da situação financeira do Banco Espirito Santo, S.A. (BES).

o maior acionista do Banco Espírito Santo Angola (BESA), o Banco Nacional de Angola

(BNA), vem por este meio, levar ao conhecimento da opinião pública, que a continuidade das

.operações da instituição financeira angolana e a segurança dos depósitos dos seus clientes,

estão completamente assegurados e *que não estão em causa os rácios minimos

•regulamentares do Banco.»
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856. A garantia s6berana, emitida pelo Estado Angolano, foi revogada após 4 de

Agosto de 2014, na sequência de medidas de saneamento impostas pelo BNA.ao BESA.

857. A Recorrente contribuiu para o apuramento do desvio do passivo da ESI,

detectado no 2.° semestre de 2013, tendo proposto a constituição, nas contas do BES, de uma

provisão de 700 milhões de euros, o que, com reporte ao exercício de 2013, foi aprovadas no

1.° semestre de 2014, por unanimidade do órgão de gestão do BES.

E foi considerada a seguinte matéria de facto não provada:

A. Quanto aos trabalhos de auditoria realizados sobre os componentes Aman

Bank e ES Bank Miami, para efeitos de consolidação das demonstrações financeiras do BES .

relativas ao exercício de 2012, a KPMG Portugal documentou4evidamente a classificação

dos componentes relevantes como "significativos", com o devido racional, e identificouí

aqueles que eram considerados "não significativos", e .deu integral cumprimento aos

requisitos da norma ISA 600 no processo de classificação. •

B. Os efectivos riscos para efeitos de auditoria, bem como a análise efectuada

sobre este componente, encontram-se devidamente documentados nos dossiers de auditoria.

• C. Na fase de Risk Assessment, a equipa de trabalho realizou os trabalhos
necessários para conhecer o Grupo, "os seus componentes e respectivos ambientes, na

perspetiva dos controlos ao nível do Grupo.

D. Com interesse para estes autos, existiam limitações impostas à KPMG Portugal

quanto à possibilidade de apropriação, retenção e documentação nas suas próprias pastas de

trabalho de informação plena sobre o BESA, porque a KPMG Angola estava vinculada ao

sigilo estabelecido no artigo 76.° da Lei n.° 12/15, de 17 de Junho, da jurisdição angolana.

E. As lacunas identificadas no Highlights Completion Memorandum não

significavam que não fosse possível formular uma opinião segura, por parte do auditor local.
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F. A KPMG Angola transmitiu categoricamente à KPMG Portugal que teve

capacidade para desenvolver todos os procedimentos de auditoria que lhe permitiram recolher

a prova de auditoria suficiente e apropriada para concluir sobre a componente BESA e

formular o seu julgamento de auditoria.

G. No sumário elaborado sobre a videoconferência são identificados os temas

discutidos, de onde resulta que a KPMG Portugal desafiou criticamente, e de forma céptica, as

conclusões e julgamentos formulados pela KPMG Angola.

H. A documentação de auditoria que deve constar das pastas de trabalho de um

auditor de grupo quando recorre ao trabalho realizado por auditores de componentes não é a

mesma, em termos de forma, conteúdo e extensão, que deve constar das pastas de trabalho de

um auditor quando é ele próprio a realizar o trabalho sobre a entidade auditada.

I. Por referência ao exercício de 2012, a KPMG Angola acedeu e recolheu a prova

de auditoria adequada e suficiente, a qual incluia, a revisão da carteira de crédito do BESA,

através do contacto directo com os dossiers físicos, através dos respetivos registos

informáticos dessa carteira de crédito em sistemas de informação e através de discussões de

trabalho com os colaboradores do BESA que realizavam o acompanhamento de crédito, numa

base de amostragem que representava uma percentagem relevante da população.

J. A KPMG Angola procedeu à análise e valorização das garantias que

colateralizavam os créditos, recorrendo inclusive a avaliações realizadas por entidades

externas, nomeadamente a Proprime.

K. No seguimento do Risk Assessment realizado pelo BNA ao BESA, por

referência a 31 de Dezembro de 2012, incluindo a sua carteira de crédito, é possível concluir

que, antes de Junho de 2013, existia informação suficiente para que o BNA pudesse formar a

sua opinião sobre a carteira de crédito do BESA e, nomeadamente, pudesse afirmar que (1) a

maioria dos créditos fora concedida ao Estado e/ou empresas pública angolanas e (ii) o seu

nível de provisionamento era adequado.
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L. O exercício de stress test realizado pelo BNA ao BESA, em 2012, permitiu

concluir que, no ano 2012, existia informação suficiente para que o BNA pudesse formar a

sua opinião sobre a carteira de crédito do BESA e, nomeadamente, pudesse calcular o

potencial ajustamento ãs provisões do Banco.

• M. A KPMG Angola levou a cabo todos os procedimentos possíveis, necessários

e.adequados para sustentar a.opinião que ficou vertida na Certificação Legal de Contas do

••consolidado do BES referente ao exercício de 2012.

" N. A KPMG Angola realizou procedimentos alternativos que considerou

•necessários para abordar o risco de auditoria, por não ter conseguido obter toda a
documentação relevante quanto aos imóveis registados na rúbrica «bens no de uso próprio»,

quanto às asserções «existência, direitos e obrigações e valorização».

O. A KPMG Portugal não sabia que o imóvel «terreno em sangano» não

dispunha, a 31 de Dezembro de 2012, licença de construção nem projecto de construção

aprovado.

• P. A exposição do BES ao BESA apresentava um racional económico •
•• fundamentado.

Q. O julgamento da KPMG Portugal foi posteriormente corroborado pelo Banco

de Portugal, bem como pela PwC, no âmbito da análise realizada por estas entidades ao

exercício transversal de revisão da imparidade da carteira de crédito ("ETR1CC -.1").

R. O comportamento adoptado pela KPMG Portugal afigura-se adequado e

suficiente, cumprindo iniegralmente o disposto, na.s Normas de Contabilidade ajustadas

estabelecidas pelo BdP, que se traduziam na aplicação das Normas Internacionais de Relato

Financeiro ("IAS" ou "1FRS").

S. A KPMG Portugal documentou nos seus papéis de trabalho o julgamento que

efectuou para concluir sobre a ausência de necessidade de registo de imparidade adicional.
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T. Quanto aos trabalhos de auditoria realizados sobre os componentes Arnan Bank

e ES Bank Miami, a KPMG Portugal documentou devidamente , a classificação dos

componentes relevantes comb "significativos", com o devido racional,.e identificou aqueles

que eram considerados "não significativos".

U. A metodologia adoptada pela KPMG Portugal nos trabalhos de auditoria

seguiu a apreciação da significância em função da abrangência que os componentes

incorporam nas demonstrações financeiiras.

V. A KPMG documentou devidamente a classificação dos componentes

relevantes como significativas, cumprindo os deveres relativos à classificação das demais

como não significativas e todos os juízos e procedimentos exigidos pelas normas de auditoria,

que foram realizados à luz dos critérios aplicáveis e devidamente documentados.

W. A KPMG Angola remeteu à KPMG Portugal o Highlights Completion

Memorandum. e o Interoffice Audit Report on Financial Information Pr'epared for

Consolidation Purposes, relativamente à auditoria do componente BESA, concluindo, de

forma circunstanciadamente justificada e fundamentada: (i) que tinha sido capaz de reunir

toda a prova de auditoria suficiente e apropriada, (ii) que tal prova de auditoria, de entre a

qual se encontrava a anal ise — inclusivamente junto do Ministério das Finanças Angolano — da

Garantia Soberana emitida pelo Estado Angolano, em 31 de Dezembro de 2013, lhe permitia

concluir, sem qualquer qualificação, sobre a carteira de crédito do BESA.

X. Os procedimentos de auditoria executados pela KPMG Portugal e a prova de

auditoria por si obtida — e devidamente documentada nas suas pastas de trabalho — sobre o

trabalho da KPMG Angola, para efeitos de integração do componente BESA nas contas

consolidadas do BES, foram suficientes e adequados para permitir que a KPMG Portugal

formulasse o seu juízo sobre a informação financeira daquele componente

Y. A opinião da KPMG Angola sobre a Carteira de crédito do BESA era.

categórica — e, principalmente, ra circunstanciadamente fundamentada — no sentido de que os
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procedimentos de auditoria realizados tinham permitido a recolha de prova de auditoria

suficiente e apropriada que suportava ç julgamento de auditoria da KPMG Angóla.

Z. No Highlights.Completion Memorandum consta a realização de procedimentos

de auditoria alternativos e adequados à comprovação das asserções relevantes.

AA. Do Highlights Completion Memorandum resulta que a KPMG Angola

realizou procedimentos de auditoria suficientes para confirmar a validade, natureza e extensão

da garantia soberana.

BB. Aa impossibilidade de obtenção de toda a documentação relevante é uma

circunstância transversal ao sector banCário angolano.

CC. A existência de garantia soberana originava que os • saldos líquidos de
imparidade do BESA fossem nulos e, nessa medida, não havia necessidade de qualificar as

contas do BESA, nem as contas consolidadas do BES,

DD. A KPMG.Portugal, nos contactos estabelecidos com o BES e com a KPMG

Angola não tomou conhecimento de situações que pudessem constituir um alerta

relativamente à exposição ao BESA.

EE. A KPMG'Portugal documentou nos seus papéis de tra6alho o julgamento que

efectuou para concluir sobre a ausência de necessidade de registo de imparidade adicional.

. . FF. O efectuado e documentado pela KPMG Portugal foi em tudo semelhante à

avaliação realizada pelo BdP e pelos auditores, no contexto das diferentes análises à qualidade

do crédito requeridas pelos reguladores.

• GG. A KPMG -Portugal prestou ao CNSA a melhor informação que dispunha•
sobre as dezenas de pedidos de inforrnaçâo que foram dirigidos pelo CNSA à KPMG Portugal

no contexto daquela inspeção.

***
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111.2. Do mérito do recurso

- Do erro de direito na qualificação das infracções em causa como infrações

permanentes e a prescrição dos factos (e respectivas infrações) relativos ao exercício de 2012

A Recorrente entende. que o Tribunal a quo "reconfigurou" as infracções

imputadas à KPMG Portugal para infracções permanentes e incorreu em erro ao considerar

que os factos em causa evidenciavam uma conexão temporal ininterrupta, entre 2011 e 9 de

Abril de 2014, de onde resultaria um sentido unitário de ilicitude entre as contraordenações

em concurso homogéneo.

Não explicando, alega a Recorrente, qual o elemento típico que revela e sustenta a

suposta permanência das infrações; em que medida o tipo legal — que na verdade são cinco

reduz a plóralidade à unidade: riem de onde resulta o dever de "remover" o suposto "estado

antijurídico" gerado pela actuação inicial. Sustenta que cada conduta foi autonomizada em

função do exercício económico em causa, visto que a consumação das infrações se deu com a

emissão dos relatórios de auditoria. E que, de acordo com o disposto no parágrafo A54 da ISA

330; perante uma pluralidade de procedimentos, que implicam a realização de novas

diligências de auditoria, que têm por referência exercícios económicos distintos e que se

baseiam em infomiação financeira diversa, não se verifica qualquer "indivisível e indissolúvel

conexão das condutas".

Conclui, assim, que não estão em causa 9 contraordenações permanentes,

previstas e punidas pelo artigo 22.°, n.° 1, alínea b), dos Estatutos do CNSA e pelos artigos

388.°, n.° 1, alínea c), e 400.°, n.° I. alínea b), do CdVM, conjugados com o artigo 3.°, n.° 1,

do Regulamento da CMVM n.° 6/2000, mas 20 contraordenações instantâneas, ao abrigo

desses mesmos preceitos. Sendo que, destas, as 9 contraordenações referentes à auditoria

efectuada sobre as demonstrações financeiras (consolidadas e individuais) do BES relativas ao

exercício económico findo a 31 de dezembro de 2012 se consumaram definitivamente no dia

4 de Março de 2013 e encontram-se prescritas desde, pelo menos, o dia 12 de agosto de 2021.
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Invoca a inconstitucionalidade da norma extraída da conjugação dos artigos 22.°,

n.° I, alínea b), dos Estatutos do C7\1*SA, 388.°, n.° 1, alínea c), e 400.°, n.° I, alínea b), do

CdVM, 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000, 44.0, n.° 3, e 62.°, n.° 4, do EOROC,

por referência aos §19 das NTRA e §4 da DRA 510, §19 das NTRA, §6 e §14.da DRA 910 e

§14 da DRA 702, interpretados e aplicados no sentido de que a consumação das infrações aí

previstas se dá pe'rrnanentemente enquanto se verificar uma linha temporal ininterrupta entre

os factos, por violação princípio da legalidade, consagrado no artigo 29.°, n. os I e 3. da CRP.

O Ministério Público e a CMVM defenderam também neste segmento do recurso,

a improcedência do alegado pela Recorrente.

Vejamos.

' Como é sabido, e tem sido reiterado por este Tribunal, o ilícito de execução

instantânea caracteriza-se pela existência de uma só acção ou omissão, que acorre num

momento temporal preciso, concreto e único, e nele se esgota; diversamente o ilícito

permanente caracteriza-se pela ocorrência de uma situação delituosa persistente e decorrente

de uma dada actuação ou omissão do agente - há uma só acção, activa ou omissiva, que se

protela no tempo. Na infracção permanente estamos perante uma omissão duradoura do

cumprimento do dever de restaurar a situação de legalidade perturbada por um acto ilícito

inicial. Se há um protraimento da consumação no • tempo, este não se verifica mediante a
prática de uma pluralidade de actos. É um ilícito que se consuma por um só "facto" ou "acto"

susceptível de se prolongar no tempo. Porque o ilícito se consuma por um só acto ou facto que

se prolonga no tempo, esse protraimento da consumação no crime permanente apresenta uma

estrita continuidade.

Fala -Se "então numa primeira fase que poderá ser uma conduta activa ou omissiva,

que diz respeito à realização, num primeiro momento, do facto proibido; a segunda, sempre de

natureza omissiva que integra a estrita continuidade própria da permanência, consiste na falta

de remoção do estado ou situação ilícita, no incumpriMento do dever de contra -agir, dever
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esse que caracteriza, no plano estrutural, o ilícito permanente, de modo a diferenciá-lo

estruturalmente do instantâneo.

Escreveu-se a propósito na sentença que, "o que perpassa dos factos apurados

(...) traduz urn sentido unitário de ilicitude, isto é, a violação de normas de auditoria em

execução permanente, cuja génese se corporiza nas auditorias/revisões legais sobre as

contas do BES referentes ao exercício de 2012 (certificadas em 4 de Março de '2013),

cessando em 9 de Abril de 2014, com o acto da Recorrente de certificação legal das contas

relativas ao exercício de 2013, mas que apenas foram aprovadas em CA do BES apenas em

17 de Março de 2014 e divulgadas publicamente somente em 10 de Abril de 2014. Neste

mesmo, sentido, se pronunciou a própria Recorrente alegando - sem com isso reconhecer os

factos - que estaria em causa «um único sentido de (suposto) desvalor jurídico -social, não

haverá concurso efetivo de infrações, mas antes um mero caso de unidade de normas, como

as relações de especialidade ou de subsidiariedade".

Para tanto, concorrem os seguintes fatores.

Desde logo, está em causa a violação de deveres por reporte ao exercício de uma

actividade: de um lado, o exercício da actividade da Recorrente enquanto ROC: e, de outro

lado, o exercício de actividade enquanto auditora certificada.

Em segundo lugar, esse exercício de actividade (e postergação de correspetivos

deveres) projecta-se de modo indivisível, numa linha temporalmente ininterrupta, que, com

reporte ao acervo factual aqui em causa, se inicia em 2011 e cessa em 9 de Abril de 2014,

corn a revisão legal das comas/auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais e

consolidadas relativas ao exercício de 2013 e relatórios de auditoria emitidos sobre as

referidas demonstrações financeiras: A sobredita certUicação legal das contas ocorreu em 9

de Abril de 2014 e o BES aprovou as demonstrações .financeiras individuais e consolidadas

em Assembleia Geral de 15 de Maio de 2014.

Com efeito, desde 2004 que a KPMG era o ROC nomeado, (por triénio) pela

assembleia Geral do DES, nomeação que se renovou em 2008, pela primeira vez; em 2012,
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pela segunda vez; e, excepcionalmente em 2011, pela terceira vez, para o que a comissão de

Auditoria do BES invocou a necessidade de assegurar «estabilidade funcional, eficácia da

auditária, bem como manutenção.do profundo conhecimento acumulado da KPMG sobi-e as

•operações e risco do Grupo BES».-

Alen; disso, naquele mesmo período temporal, a KPMG Angola era o auditor

independente do BESA (componente do BES, integrado no seu perímetro de consolidação,

dado que o BES detinha do BESA participaçâo superior a 50 por cento), sendo que, quer a

Recorrente quer a KPMG Angola tinham o mesmo presidente do Conselho de Administração

(Sikander Sattar) e o mesmo responstivel pela auditorià (Head of Audit, Vítor Ribeirinho).

A equipa da KPMG responsável pela auditoria às contas do Grupo BES,

referentes aos exercícios de 2012 e 2013. tinha os mesmos Partners, os Mesmos senior

manager (com exceção de •Filipe Brás, que não participou nos trabalhos do exercício de
2013) e a mesma revisora de controlo de qualidade (EQCR, Inês Filipe).

Assim, em terceiro lugar, vet -Ulm -se que a sobredita actividade (e consequente

postergação de. deveres) é executada e levada a cabo por referência, invariavelmente, ao

mesmo conjuntos de deveres legais e sempre por referência à mesma actividade profissional

desempenhada pela Recorrente, cujo objecto do exercício desses deveres se mantém,

igualmente: delimitado e estabilizado: o BES, o BESA - o Grupo BES.

Como invOcado pelo próprio DES, pretendeu-se, corn tal prolongada alocação,

acautelar a estabilidade, de um ludo; e a maximização do conhecimento acumulado. pela

KPMG sobre o GES, de outro 'particularmente, sobre os riscos pertinentes para efeitos de

auditoria). Corporiza-se, assim, nesta linha de continuidade, um sentido unitário de ilicitude,

expresso no exercício temporalmente estabilizado de uma actividade funcional, nó âmbito da

qual as premissas precedentes e o histórico acumulado (entre r1atórios de auditoria e

cerlificação legal de contas dos vários exercícios contabilisticos) se interligam, sem rutura,

numa linha de continuidade uníj`icada sobre o conhecimento e vontade da Recorrente

relativamente aos deveres que sobre si, enquanto ROC e auditora certificada„ impendiam em
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matéria de documentação, de obtenção de prova de auditoria (e obrigaçáo de emitir reservas,

por desacordo ou limitação de ámbito), de manutenção de um nível apropriado de cepticismo

profissional e de conservação de documentação para o CNSA examinar convenientemente o

trabalho do ROC, nos exercícios de 2012 e 2013 (incluindo os trabalhos de revisão limitada).

Conclui-se, assim, pela ininterrupta conexão temporal destes factos (desde 2011

até 9 de Abril de 2014), com indivisível e indissolúvel conexão das condutas atámísticas para

com a actividade perpetrada (auditoria e certificação de contas), os deveres jurídicos em

causa e os intervenientes. •

Os factos traduzem, por isso, ininterrupta conexão temporal e Indivisível

conexão quanta à actividade desenvolvida (auditoria e certificação de contas), quanto aos

sujeitos intervenientes e quanto aos deveres normativos em causa, abarcados por um

sentido unitário de ilicitude por parte da Recorrente.

Por conseguinte, o padrão repetido de condutas normativamenie relevantes

implica que cada infracção, em execução permanente, abranja todo o conteúdo de ilicitude

do conjunto das sucessivas violações de dever legal, unificando os actos parcelares dos

concursos homogéneos.

Em consequência, dado que cada tipo de infracção é mobilizado através da

norma que consagra o dever legal (mesmo que densificado em normas técnicas) e a norma de

sanção (que comina como contraordenução, punida com coima, a violação do dever legal),

preconiza,se o entendimento de que as infrações em permanência são determinadas em

função das sucessivas violações das mesmas normas de dever legal (que consubstanciam o

tipo objectivo de infracção) correspondendo as violações de normas técnicas à violação do

mesmo dever legal, levada a cabo em difèrentes modalidades de execução (de acordo com

essas normas técnicas), mas insitas no mesmo tipo legal.

Destrate, soçobra a recondução do acervo factual apurado como

consubsianciado um concurso real e efetivo de 63 contraardenações (a que acrescem duas

condutas atinentes à prestação de informação ao CNSA), por violações instantáneas de
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deveres legais, convolando-se, no que à sua qualificação jurídica respeita, o sobredito

acervo, com reporte aos exercícios de 2012 é 2013 03ortanto, em execução permanente desde

2011 e até 9 de Abril de 2014, com divulgação pública em 10 de Abril de 2014), no seguinte

concurso, real e efetivo, de deveres:

0 violação do dever do auditor de documentar, adequadamente, nos seus papéis

de trabalho, de forma a suportar a sua opinião, o p.laneamento da auditoria, os

procedinteittos de auditoria efectuados e a prova de auditoria obtida, bent como factos

importantes que fossem do seu conhecimento respeitantes ao trabalho efectuádo;

violação do dever de obter prova de auditoria apropriada e suficiente para

suportar a opinião de auditoria a emitir na certificação legal das contas/relatórios de

•auditoria;

• iii) violação do dever de emitir uma opinião com reservas (por limitação de

âmbito ou por desacordo) nos casos en; que não lhe seja possível obter prova de auditoria

apropriada e suficiente sobre determinado tema material ou quando obtenha prova de uma

distorção material na informação financeira auditada;

iv) violação do dever do auditor de manter um nível ápropriado de cepticismo

profissional;

v) violação do dever do auditor de elaborar e conservar documentação suficiente

para o CNSA examinar o trabalho do ROC;

vi) prestação de informação falsa ao CNSA.

Portanto, existindo Mire aqueles deveres uma relação de concurso real e efetivo,

cuja verificação dos correspetivos elementos objectivo e subjectivo, adiante se escalpelizará.

Trata-se, salvo melhor entendimento, de mera alteração da qualificação jurídica

do exato acervo de factos descrito na decisão condenatória, alteração atempadamente

comunicada à Recorrente (nos termos e para os efeitos constantes no artigo 358.0, número 3
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do Código de Processo Penal, aplicável por remissão do artigo 13.'', número 7 do D.L. n.°

17/91, de 10 de Janeiro) e que não comporta qualquer agravamento da situação da Arguida

- ao contrário nem se projecta, mitigando, os seus direitos de defesa, constitucionalmente

assegurados (artigo 32.°, número 10 da Constituição).

Alega a Recorrente que o disposto no §A54 da ISA 330 obsta a que se verifique

uma "indivisível e indissolúvel conexão das condutas". Sem razão, no entanto, como decorre

da mera leitura da norma:

"Na malaria dos casos, a prova de auditoria proveniente dos procedimentos

substantivos de uma auditoria anterior proporciona pouca ou nenhuma prova de auditoria

para o período corrente. Existem, contudo, excepções, como por exemplo um parecer jurídico

obtido numa auditoria anterior em relação à estrutura de uma titularização que não tenha

sido objecto de alterações, que pode ser relevante no período corrente. Nestes casos, pode ser

apropriado usar prova de auditoria dos procedimentos substantivos de uma auditoria

anterior, se essa prova e o assunto em causa não tiverem variado no fundamental e se

tiverem sido exeçutados procedimentos de auditoria durante o período corrente para

estabelecer a sua relevância continuada." [destaques nossos]

A circunstância de, em relação a exercícios económicos distintos, que se baseiam

em informação financeira distinta, o auditor ter que realizar novos procedimentos de

auditoria, não prejudica a conclusão de uma conduta homogénea por parte da Recorrente.

Como se conclui na sentença, da globalidade da matéria de facto provada perpassa

a existência de uma unidade de infracção: a repetida infracção dos mesmos tipos

contraordenacionais, em execução de modo homogéneo ou essencialmente idêntico, no

âmbito de um contexto de continuidade temporal e circunstancialismo idêntico. E a que a

Recorrente não pôs termo até, pelo menos, 9 de Abril de 2014, omitindo duradouramente o

cumprimento do dever de restaurar a situação de legalidade, que lhe cabia quer como ROC

quer como auditor externo do BES.
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Quanto à -invocação de inconstitucionalidade, por violação do principio da

legalidade, da norma extraída da conjugação dos artigos 22.°, n.° 1, alínea b), dos Estatutos do

CNSA, 388.°, n.° I, alínea c), e 400.0, n.° 1, alínea b), do CdVM, 3.°, n.° 1, do Regulamento da

CMVM n.° 6/2000, 44.°, n.° 3, e 62.6, n:° 4, do EOROC, por referência aos §19 das NTRA e

§4 da DRA 510, §19 das NTRA, §6 e §14 da DRA 910 e §14 da DRA 702, interpretados e

aplicados no sentido de que a consumação das in.frações al previstas se dá permanentemente

enquanto se verificar *ma linha temporal ininterrupta entre. os factos, esta não foi a

interpretação feita na sentença das norrnaS em apreço, como resulta evidente da sua leitura

atenta e -do acima exposto, pelo que improcede a alegação da Recorrente,

lmprocede; em consequência, também, a invocada pescrição das infrações que

têm por base os factos relativos ao 'exercício de 2012, que, na tese da Recorrente, esta sustenta

que prescreveram em 12 de agosto de 2021, antes mesmo de o presente recurso chegar á

Relação. Tal alegação tem como pressuposto que as infracções ern questão se "consumaram

definitivamente no dia 4 ck Março de 2013 (lata da emissão da Certificação Legal das Contas

e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras do. BES, a 31 de Dezembro de

2012)", o que não acontece, atenta.a sua qualificação como infracções permanentes, até 9 de

Abril de 2014.

Pelo que improcede também o recurso, nesta parte.

- Do erro de direito na decisão sobre o concurso aparente de normas invocado na

impugnação judicial

Alega a Recorrente que, por cada dever alegadamente preterido, o Tribunal a quo

a condenou duas vezes, em concurso heterogéneo ideal efectivo: uma vez ao abrigo do artigo

22.°, n.° I alínea b), dos Estatutos do CNSA e outra ao abrigo da conjugação dos artigos 3.°,

n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000 e 388.°, n.° 1, alínea c), e n.° 3, e 400.0, alínea a),

do CdVM, com fundamento em que a qualidade de revisor oficial de contas se distingue da

qualidade de auditor externo e que o trabalho de um e outro têm destinatários diferentes (o
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primeiro visa tutelar os interesses dos sócios minoritários das sociedades anónimas e o

segundo visa proteger a integridade do mercado). Sustenta a Recorrente que o Tribunal a quo

interpretou erradamente o regime do concurso de contraordenações, disciplinado pelo artigo

19.° do RGC0 e 30.°, n.° 1, do CP, mostrando-se mesmo incoerente Coln outros pontos da

decisão condenatória.

Entende que o conteúdo de ilicitude inerente às duas normas sancionadoras

invocadas — Estatutos do CNSA e CdVM — é idêntico, estando em causa a remissão para a

mesma norma de comportamento, o que se -traduz numa duplicação artificial das sanções.

aplicáveis ao mesmo comportamento ilícito. Sendo que, à luz do regime actualmente em vigor

apenas estaria em causa uma única contraordenação, prevista e punida pelo artigo 45.°,do

(USA. A opinião sobre as contas é una, sustenta, contendo já a auditoria todo o conteúdo de

ilicitude da certificação legal de contas, pois se • o relatório de auditoria satisfaz
"adicionalmente" outros interesses,. então é porque há um substracto comum na base que

acaba a ser dup]amente valorado caso se verifique uma condenação em concurso efetivo,

Sendo também o mesmo o bem jurídico tutelado pelas duas normas sancionatórias em causa:

a qualidade e correção da informação financeira.

Alega que, dada a identidade do bem jurídico tutelado e sendo a contraordenação

que resulta da conjugáção dos artigos 3.°, n.°'1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000 e

388.°, n.° I, alínea c), e n.° 3, e 400.°, alínea a), do CdVM uma forma mais grave de violação

desse bein jurídico, por comparação com a contraordenação prevista no artigo 22.°, n.° 1,

alínea b), dos Estatutos do CNSA, se verifica unia relação de subsidiariedade implícita entre

os dois tipos cOntraordenacionais, pelo que, conclui, a KPMG Portugal deve ser absolvida das

infrações imputadas ao abrigo do artigo 22.°, n.° 1, alínea b), dos Estatutos do CNSA quando

estas concorram corn infrações irnputadas ao abrigo dos termos conjugados dos artigos 3.°, n.°

1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000 e 388.°, n.° I, alínea c), e n.° 3, e 400.°, alínea a), do

CdVM.

Ainda que assim não se entenda, ainda assim estaríamos perante uma relação de

consunção, pois, por urn 'ado, a auditoria é um plus, algo mais do que a mera certificação
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legal de contas, e, por outro, todo o sócio minoritário é um investidor, ainda que nem todo o

investidor seja um sócio minoritário. Logo, o bem jurídiéo ínsito ao artigo 3.°, n.° 1, do

Regulamento da CMVM n." 6/2000, a ser diverso, é mais amplo do que o bem jurídico

protegido pelo artigo 22.°, n.° 1, alínea b), dos Estatutos do CNSA.

Invoca a inconstitucionalidade dos artigos 30.°, n.° 1, do CP e 19.° do RGCO, em

conjugação com os artigos 22.°, n.° I, alínea b), dos Estatutos do CNSA, n.° 1, do

Regulamento da CMVM n.° 6/2000, 388.°, n.° 1, alínea c), e n.° 3, è 400.°, alínea a), do

CdVM, interpretado e aplicado no sentido de poderem ser punidas em concurso efectivo duas

contraordenações pe*la mesma factualidade e cujo substrato jurídico e a violação dos mesmos

deveres, por violação dos artigos 1.°, 2.°, 18.°, n.° 2, e 29.4', n.'s 1, 3 e 5 da CRP,

inconstitucionalidade que se deixa desde já alegada para todos os efeitos legais.

Alega ainda a Recorrente que a sua conclusão, de que deve ser absolvida das

infracções imputadas ao abrigo do artigo 22.°, n.° 1, alínea b), dos Estatutos do CNSA, se

aplica também aos trabalhos de revisão limitadas sobre as demonstrações financeiras

semestrais do BESA, por referência a 30 de Junho de 2013, porquanto a argumentação a este

propósito vertida na sentença recorrida não é aplicável a estès .trabalhos. Alega que, neste

caso, apenas existe urn documento qiie é emitido exclusivamente ao abrigo do Código dos

Valores Mobiliários, não ekistindo nada que sequer se assemelhe a uma Certificação Legal de

Contas. Pelo que, conclui, o relatório de revisão limitada das constas semestrais do BES foi

emitido, exclusivamente, nos termos e para efeitos do CdVM e, ern concreto, nos termos do

n.° 3 do artigo 8° do CdVM (corn a redação em vigor à data que se vem mantendo, mas

passando a ser o n.° 4 do mesmo artigo), para acompanhar as contas semestrais publicadas nos.

termos do artigo 246° do CdVM.

Termina pedindo a revogação da sentença recorrida no que respeita aos trabalhos

de revisão limitadas sobre as demonstrações financeiras semestrais do BESA, por referência a

30 de Junho de 2013, e a sua absolvição de todas as alegadas infrações imputadas ao abrigo

do artigo 22.°, n.° 1, alínea b), dos Estatutos do CNSA.
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O Ministério Público e a CMVM defenderam a improcedência do alegado.

Vejamos.

0 art. 22.°, n.°1, al. b) dos Estatutos da CNSA, na redacção em vigor à data dos

factos, dispõe sobre os tipos de contra -ordenação que, constitui contra -ordenação grave,

punível com coima entre (euro) 10 000 e (euro) 50 000, a violação de normas de auditoria
.. •

emitidas por autoridade competente.

Dispõe por seu turno o art. 3.° do Regulamento da CMVM n.°6/2000, sobre os

deveres gerais do auditor:

I. 0 auditor deve cumprir.todas as normas técnicas de revisão e tie auditoria

aprovadas ou reconhecidas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

2. 0 relatório e .o parecer obedecem aos modelos de relato aprovados pela

CMVM, ouvida a Ordem dos Revisores Oficiais de Comas, e que satisfaçam n todos os

requisitos previstos nos.artigos anteriore.

3. No relatório, o auditor deve proporcionar'um nível de segurança aceitável e a

sua opinião deve ser expressa de forma positiva.

4. No parecer, o auditor pode proporcionam: uma segurança moderada emitindo

urna opinião expressa de forma negativa.

Nos termos do art. 400.°, at a) do CdVM a violação de deveres não referidos nos

artigos anteriores mas consagrados nesse Código ou noutros diplomas, a que se refere o n.° 3

do artigo 388.°, constitui contraordenação menos grave.

A sentença apreciou (nas páginas 695 a 713) de for -61a aprofundada, coerente e

bem fundamentada, corn exposição da doutrina e jurisprudência relevantes, a alegação dg

Recorrente de existência de uma relação de concurso aparente entre as infrações "que lhe

foram imputadas:. artigo 22.6, n.° 1,- alínea b), dos Estatutos CNSA e artigo 1° do
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Regulamento da CM.VM 6/2000, conjugado com o artigo 400.°, al. a) do CdVM. E não vemos•

razóes para nos afastarmos do decidido na sentença sobre a improcedência da tese já então

sustentada pela Recorrente, bem como sobre a confoiMidade. constitucional das normas

invocadas pela Recorrente tal como interpretadas e aplicadas na sentença recorrida.

Como se escreveu na sentença: "As normas de ilicitude gm apreço dirigem
comandos normativos a destinatários diferentes: de um lado, o revisor oficial de contas e, do

outro, o auditor externo de emitente de valores mobiliários admitidos à negociação em

mercado regulamentado — o que aponta no sentido de se estar perante urna pluralidade de
condutas distintas (que em regt:a terão agentes distintos).

Tal não é arredado por, no caso concreto, por opção quer da Recorrente, quer

da entidade auditada, a KPMG assumir e atuar na dupla qualidade de revisor oficial de

contas e o Auditor Externo do BES. O que releva é que estão em causa bens jurídicos

distintos, dirigidds abstrata e normatiffimente a distintos destinatários: ao ROC cabe emitir

ceriificação legal de contas e ao auditor externo, emitir relatório de auditoria. Assim, a

mesma conduta, visando destinatários distintos, é susceptive! de postergar, bens jurídicos

distintos.

(...)Estamos, pois, perante distintos parâmetros e normas. que regem a

certificaçâo legal de. contas, de um lado e o relatório de auditoria, de outro, assim se

consolidando, conjugado conz o que antecede, a conclusão de que é distinto o bem jurídico

tutelado por cada uma das normas de dever. O relatório de auditoria — ao contrário do que
sucede corn a cértificação legal de contas — contem a opiniãó de revisor oficial de * contas
quanto a contas de uma sociedade aberta, tendo, designadamente, que conter uma opinião.

quanta à conformidade com as exigências de qualidade de informação contidas no CdVM

(...) embora quer a certfficação legal de contas quer o relatório de auditoria
tenham em comum serem atos que traduzem o exercício de funções de interesse público por

parte do revisor oficial de contas — nos termos do disposto no 40.° do EOROC (na sua versão
em vigor à data dos factos) — o relatório de auditoria (e as exigências legais que lhe são
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• aplicadas) visa, adicionalmente, satisfazer os interesses respeitantes à integridade dos

mercados financeiros.

(..) Pára além de estarem em causa bens jurídicos distintos, o legislador à data

definiu que a •tipervisão da atividade exercida p.dos revisores oficiais de contas incumbiria

a entidades distintas. •

( . . )  Não s .e divisa entre as.' duas. normas uma relação de especialidade,

subsidiariedade ou consunção.

Estas conclusães não são arredadas pelo quadro legal em vigor na presente

data.

Tendo-sé-conchtido pela inexistência de identidade do benu jurídico tutelado

pelas normas qui em causa, não se verifica qualquer inobservância do princípio ne bis in

idem, nem, em consequência, se verifica a invocada inconstflucionalidade." [destaques

•noss'os] •

A certificação legal de c.ontas e o relatório de auditoria são documentos distintos,•

ainda que possam ser cumulados num único documento, exigidos por diferentes normas e que

cumprem finalidades di‘;ersas. A intervenção do ROC, enquanto órgão da sociedade, está

regulada no Código das Sociedades Comerciais, ao passo que a figura do auditor (externo) foi

criada pelo CdVM, como um mecanismo formal e materialmente de fiscalização externa,

exercendo com • independência a sua actividade de verificação e certificação das

demonstrações financeiras da sociedade. Ainda que ambos os tipos de ilícito remetam para as

normas técnicas de auditoria, as concretas normas técnicas de auditoria aplicáveis num e

noutro caso são, realidades distintas, não existindo uma mesma -norma de comportamento.

Como sublinhado pela CMVM na sua resposta ao recurso, a. hipótese de ambos os

documentos se distinguirem apenas no título apenas se pode verificar se o ROC,
voluntariamente, incluir na certificação legal de contas mais do que lhe é exigí.v-el, ou seja,

para além dos requisitos mínimos inerentes à certificação; uma opinião sobre o Relatório de

Gestão, a Demonstração de Fluxos de Caixa e respectivos anexos e.ateste que os mesmos
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satisfazem os princípios exigidos pela CMVM, ou seja, as exigências do relatório de

auditoria.

Transcreve-se o Parecer do Conselho da Procuradbria Geral da República, datado

de 22.10.1993 (citado na decisão recorrida e que, ainda que emitido ao abrigo de um regime

legal anterior ao vigente à data da prática dos factos, vale, com as devidas adaptações, para a

'situação sub judice): •

"A certificaçâo de contas, como se salientou, cOnstítui urna das atribuiçães dos

revisores no ámbito, legalmente definido, de exercício de revisão legal - funções de interesse

público que lhes estilo cometidas - artigos 1°, 2°, 3° e.10 do Decreto -Lei n° 519L2/79. Por

seu lado, o relatório ou parecer do auditor externo constitui um elemento que-se destina a

reforçar a credibilidade da informação a prestar, elaborado ao lado, ou para além, das

funções. de revisão legal de urna empresa ou entidade no cumprimento de um dever

legalmente imposto à entidade emitente de valores mobiliários. São, assim, distintos, pelo

menos nos seus objetivos, a certificação legal e o parece r ou relatório do auditor exterior.

Distintos e complementares, assumindo o. relatório do auditor externo uma função de

reforçada garantia quanto à natureza das demonsti-ações .financeiras, considerada a

especialidade das entidades em causa (emitentes de valores mobiliários-) e potenciais

destinatários da injoi-mação (os mercados de capitais) (..)"

A propósito dos bens jurídicos tutelados, o bem jurídico.ínsito.ao artigo 3.°, n.° 1,

do Regulamento da CMVM n.° 6/2000, não é mais amplo do que o bem jurídico protegido

pelo artigo 22.°, n.° 1, alínea b), dos Estatutos do CNSA: É distinto: neste caso, os interesses

dos sócios e a confiança que deve merecer a informação financeira de uma sociedade

comercial, e no caso do tipo contra-ordenacional previsto no Regulamento da CMVM, para

além disso, o próprio regular funcionamento do mercado e os sujeitos que nele actuem.

A Recorrente sustenta que o relatório de auditoria é (apenas) um plus, algo mais

do que a certificação legal de contas, concluindo daí pela existência de uma relação de

consunçâo. Ora, é precisamente, o facto de se tratar de um plus que lhe confere autonomia.
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Trata-se de um documento exigido pelo Legislador, autónomo, com uma relevância distinta,

que não consome integralmente o âmbito de protecção que está implícito na certificação legal

de contas, nem exprimindo a violação de normas de auditoria na elaboração do relatório de

auditoria, todo o desvalor de normas de auditoria na elaboração da certificação legal de

contas. Quanto à conclusão sobre a existência de uma relação de consunção, permanece válida

a conclusão a que se chegou na sentença. •

Vejamos agora a argumentação da Recorrente no que respeita aos trabalhos de

revisão I imitada sobre as demonstrações financeiras semestrais do BESA, por referência a 30

de Junho de 2013, com que fundamenta a conclusão da sua absolvição.

Resulta da matéria de facto que:

483. 0 BES aprovou e divulgou demonstrações financeiras individuais e

demonstrações financeiras consolidadas, com referência ao período de seis meses findo em

.30 de junho de 2013, tendo-as divulgado, através do SDI, em 28 de agosto de 2013. •

484. A KPMG emitiu, no dia 14 de agosto de 2013, o Relatório de Revisão

•Limitáda sobre a informação financeira conso.lidada do BES; referente ao período de seis

meses findo ern 30 de junho de 2013, incluída no Relatório de Gestão, no Balanço

Consolidado, nas Demonstrações consolidadas dos Resultados, do rendimento integral, dos

fluxos de caixa e das alierações.nos capitais próprios do período de seis Ineses findo naquela

data e nas correspondentes Notas explicativas.

485. À KPMG,fez constar nó Relatório de Revisào Limitada sobre a informação

.financeira consolidada do BES reverente ao período de seis meses findo em 30 de junho de

2013, o seguinte.parecer:

"Coin base no trabaMo efetuado, a qual foi executado tendo em vista a

obtenção de uma segurança moderada, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a

concluir que ã informação financeira consolidada do period° de seis meses findo em 30 de

Junho de 2013, não esteja isenta de distorções materialmente relevantes que afectem a sua
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conformidade com o IAS 34 — Relato Financeiro Intercalar*e que não esteja completa,

verdadeira, actual, ,clara objetiva e lícita .".

486. A 1CPAIG não incluiu reservas ou ênfases no Relatório de Revisão Limitada

sobre a informação financeirá consolidada do BES referente ao período de seis meses findo

em 30 de junho de 2013.

O relatório de revisão limitada sobre as inforrnações trimestrais ou semestrais, não

tem natureza obrigatória, cfr. resulta do art. 8.°, n.°3 do CdVM na redacção vigente à data.

Dispunha este preceito• (actual n.°4) que: "no caso de a informação intercalar ou as

informações financeiras irimestrais ou semestrais lerem sido sujeitas a auditoria ou a revis.ão

limitada, é incluído o relatório de auditoria ou de revisão; caso não o tenham sido, é

declarado la! facto."

Seguiremos a propósito o expendido pela CMVM na sua resposta ao recurso:

importa recordar que, no caso em apreço, a Recorrente encontrava-se a

realizar uma atividade de auditoria às contas (ainda que semestrais e coin um âmbito

limitado) .de urna sociedade comercial que era simultaneamente um emitente de ações

admitidas à negociação em mercado regulamentado, no âmbito da qual se encontrava

vinculada ao cumprimento de normas de auditoria.

No parecer formulado, a Arguida consignou que "nada chegou ao nosso

conhecimento que nos leve a concluir que a informação financeira consolidada do período de

seis meses findo em -30 de junho de 2013, não esteja isenta de distorções materialmente

relevantes que afetem a sua conformidade coin a IAS 34 — Relato Financeiro Intercalar e
não seja completa, verdadeira, actual, clara, objetiva e licita" (destaque nosso).

Ou seja, o juízo formulado pelo auditor teve por referente a conformidade da•
informação financeira consolidada semestral, por um lado, com a norma de relato

contabilistico aplicável (IAS43) e, por outro lado, ,com os requisitos de completude. verdade,

atualidade, clareza, objetividade e licitude consignados no dVAI.
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Donde resulta evidente que os argumentos expostos na donut Sentença. para

sustentar um concurso efetivo entre os tipos contraordenacionais violados por referência à

certificação legal de contas e ao relatório de auditoria são inteiramente aplicáveis à emissão

do relatório de revisão limitada."

Improcede, pelo exposto, este segmento do recurso.

- Do concurso entre as normas que punem a violação dos deveres de
documentação

A Recorrente alega que a infracção pela violação do dever do auditor, previsto,no

artigo 44.°-A do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, de elaborar e conservar

documentação suficiente para o CNSA examinar o trabalho do ROC, constitui uma repetição

integral (de factos e base normativa) da infração por violação do dever de documentação. Pelo

conclui, existe um evidente concurso aparente entre as duas infracções, configurando a

condenação da Recorrente por ambas as infrações uma violação do principio ne bis in idem,

previsto no artigo 29.°, n.° 5, da Constituição.

Termina pedindo a sua absolvição no que respeita à infração por violação do

dever, previsto no artigo 44.°- A do Estatuto da Ordem dos. Revisores Oficiais. de Contas, do

auditor de elaborar e conservar documentação suficiente para o CNSA examinar o trabalho do

ROC.

Sem razão, no entanto, como fundainentadamente decidido na sentença 'e é.

também sustentado pelo Ministério Público e a CMVM.

Dispunha o artigo 44.°-A do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas

na versão em vigor à data dos factos (Decreto-lei n.° 185/2009 de 12.08) sob a epígrafe

"Revisão legal das contas consolidadas", que:

"I - No caso de revisão legal das contas consolidadas de uni grupo de empresa: .
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a) O revisor oficial de contas do grupo tem inteira responsabilidade pela

certificação legal das contas relativamente às contas consolidadas; • •

b) O revisor oficial de contas do grupo deve realizar e guardar a documentação

da sua análise dos trabalhos de revisão realizados pelos auditores de países terceiros,

revisores oficiais de contas, entidades de auditoria de países terceiros ou sociedades de

revisores oficiais de contas, para efeitos da revisão ou auditoria do grupo;

c). Sempre que urna parte de um grupo de empresas for examinada por um ou ,

mais auditores ou por uma ou mais entidades de auditoria de um país terceiro com o qual

não exista qualquer acordo de cooperação, o revisõr oficial de contas do grupo é

responsável por gar.antir a entrega adequada, quando pedida, ao Conselho Nacional de

Supervisão de Auditoria, adiante designado por CNSA, da documentação relativa à sua

análise dos trabalhos de revisão ou auditoria realizados pelo auditor ou auditores oz pela

outra entidade ou entidades de auditoria do país terceiro, nomeadamente os documentos de

trabalho relevantes para a revisão ou auditoria do grupo.
•

2 - A documentação conservada pelo revisor oficial de contas do grupo de

empresas, nos termos do número anterior, deve ser suficiente para o•CNSA examinar

convenientemente o trabalho do revisor oficial de contas do grupo.

3 - Para garantir a entrega a que se refere a alínea c) do n.‘" 1, o revisor qficial, de

contas do grupo deve guardar uma cópia dessa documentação ou, em alternativa, acordar

com o auditor õu auditores do país terceiro ou corn a outra entidade ou entidades de

auditoria do país terceiro o acesso (*quad° e seni restrições, quando solicitado, ou tomar

quaisquer outras medidas adequadas.

4 - Nos casos previstos no número anterior, se existirem impedimentos legais Ou

outros à transmissão dos documentos de trabalho da revisão ou auditoria de um país terceiro

para o revisor oficial de contas do grupo, a documentação guardada pelo revisor oficial de

contas do grupo deve conter provas de que tal revisor efectuou as diligências adequadas para
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obter o acesso à documentação de revisão ou auditoria e, no caso de impedimentos que não

sejam decorrentes da legislação do pais terceiro, provas desse impedimento."

Trata-se de um dever: específico do ROC do grupo de empresas, que certifique

contas consolidadas, sujeito que está à supervisão do Conselho Nacional de Supervisão de

Auditoria (CNSA), de organizar e conservar documentação suficiente para o CNSA poder

examinar o seu trabalho. E qúe não é ,Consumido nem se confunde' com o dever de

documentação geral do auditor, de documentar adequadamente nos seus papéis de trabalho,

de • forma a suportar a .sua opinião, o planeamento da auditoria, os procedimentos de

auditoria realizados e a prova de auditoria obtida, bem cornõ os factos impo-rtantes que sejam

do seu 'conhecimento respeitantes à entidade auditada e ao trabalho efectuado.

No concurso aparente de infracções há um feixe de normas legais em

convergência, em concordância, de tal modo que ern consequência de uma conexão entre elas,

a aplicação de uma norma importa a exclusão de aplicação de outra, na observância das regras

da especialidade, da consumpção, da subsidiariedade, do facto ulterior não punível '(Ac. do

STJ de 22.09.2004, proc. n.° •l 7951/04). Como salienta Paulo Pinto de Albuquerque', "a

concretização do que é um tipo de crime para efeitos de concurso. de crimes faz-se por

referéncia áo 'Critério do bem jurídico protegido pelo. tipo, corrigido pelo «critério da

conexão situacional» entre diversas realizações típicas homogéneas Assim, há concurso

(efectivo) de crimes quando os factos se submetem a 'crimes que protejam .bens jurídicos

distintos ou sendo substunivels a crimes que prolejam o mesmo bem jurídico, as violações

tenham tido lugar em situações históricas distintas"..

Ora, no caso do dever de dodumentação do auditor, está em causa a qualidade da

informação financeira de uma sociedade comercial emitente de valores mobiliários admitidos

à negociação em mercado regulamentado, que a certificação legal de contas e o relatório de

auditoria-preténdem acautelar. Ao passo que, no caso do dever de organização e conservação •

"Comentário do Código Penal à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do
Homem", Universidade Católica Ed., P. 136
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de documentação imposto ao ROC que proceda à certificação legal de contas consolidadas, o

bem jurídico tutelado é outro, o da eficácia da supervisão a que o ROC está sujeito.

Pelo que o que se verifica é, como decidido na sentença recorrida, um concurso

efectivo entre as infracções de documentação, não consubstanciando a condenação da

Recorrente: ROC e, simultaneamente, auditor externo do BES, qualquer violação do pincípio

tie bis in idem.

- Da prescrição parcial dos factos em -momento anterior à prolação da sentença

recorrida

Alega, subsidiariamente, a Recorrente a prescrição parcial dos factos em momento

anterior à prolação da sentença recorrida e, portanto, alega, à qualificação das infracções

como pennanentes. -Entende que "a maior parte dos factos que o Tribunal a quo requalificou"

(os relativos às 33 infracções relacionadas com o exercício de 2012) estavam já prescritos na

data em que o Tribunal comunicou a dita alteração qualificativa (e, por isso, também à data de

consumação da dita alteração, com a prolação da sentença recórrida), o que significa que,

antes da alteração e da sentença já se havia extinguido parcialmente a responsabilidade

contraordenacional da KPMG Portugal. E isto mesmo que seja aplicável aos presentes autos a

causa excepcional de suspensão prescricional instituída pela Lei n.° 1-A/2020, de 19 de

Março, uma vez que o prazo de suspensão a acrescer ao prazo máximo seria de 75 dias.e não

de 86 dias, corno foi erradamente considerado pela sentença. Sustenta a Recorrente que o

prazo de prescrição se esgotou no dia I 8 de Novembro de 2020, dia anterior àquele em que a

•CMVM remeteu o processo ao Ministério Público.

Alega que a sentença se afasta deste entendimento porque assume 86 dias de

suspensão (que levaria à tempestividade do envio do processo ao Ministério Público), cOm

base na alegada aplicação da suspensão excepcional dos prazos inscrita na Lei n.e 1-A12020,

não apenas para o futuro mas também para o passado, concretamente para o período de 11

dias entre 9 e 19 de Março (retroativamente), nos termos do artigo. 6.°, n.° 2, da Lei n.° 4-
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A/2020, de 6 de Abril. Sustenta, contudo, a Recorrente que a suspensão prescricional inscrita

na Lei n.° 1- A/2020, entrada em vigor a 20 de Março, apenas poderia valer, no máximo,

retrospetivamente, para a Cointagein futura do prazo de prescrição, nunca se podendo admitir a

retroatividade dessa suspensão a momento anterior.à sua vigência, concretamente desde 9 e

até 19 de' Março de 2020. Alegação que fez durante a audiência de julgamento e que entende

que o tribunal a quo se demitiu de examinar devidamente esta invocação, limitando-se a

operar urna remissão para d teor do Acórdão do Tribunal Constitucional n.°5.00/2021.

A Recorrente contesta que o Acórdão do Tribunal Constitucional ti.° 500/2021

seja transponível à questão da retroatividade Oa Lei n.° 1-A/2020 e pennita sustentar um prazo

de suspensão total do prazo de prescrição de 86 dias, bem corno que.a Lei n.° 1-A/2020 não se

teria feito aplicar retroativamente aos presentes autos.

Conclui que deve ser declarada a prescrição dos factos (e respetivas infrações). .
relativos ao exercício de 2012, bem como a extinção da responsabilidade contraordenacional

da Recorrente em relação a tais factos.

Invoca a inconstitucionalidade da interpretação, isolada ou conjugada, do artigo

7.°, n. c's I. 3 e 9, alínea b), da Lei n.° 1- A/2020, de 19 de Março, na redação dada pelo artigo

2.° da Lei n.° 4-A/2020, de 6 de Abril, e dos artigos 5.° e 6.°, n.° 2, deste diploma legal,

segundo a qual o decurso do prazo de prescrição do processo contraordenacional pode ser

retroativamente suspenso desde data anterior à entrada em vigor da lei que prevê essa causa

de suspensão, por violação do princípio da legalidade na sua dimensão de proibição de

retroatividade de lei desfavorável; previsto no artigo 29.°, n. 's 1 e 4, 'da. Constituição da

República Portuguesa, e bem assim do princípio da segurança jurídica e dá proteção da

confiança que integra o princípio do Estado de Direito, consagrado no artigo 2.° da

Constituição da.República Portuguesa. •

Bem como da interpretação dos artigos 358.°, n.° 3, e 359.°, n.° 1 do CPP,

aplicáveis ex vi artigo 41.°, n.° 1, do RGCO e artigo 407.° do CVM, bem como do artigo

402.°-A do CMVM, isolada ou conjugadamente considerados, ou ern conjugação com
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quaisquer outras disposições legais, no sentido de que é permitida uma alteração da

qualificação jurídica que tem por efeito a condenação por factos que já se encontravam

prescritos à.data da referida alteração da 'qualifiCação jurídica, por violação do disposto nos

artigos I.°, 2.°, 18.°, n.° 2, 20.°, n.'s 1 e 4, 29.°, n.° 1, e 32.°, n.'s 1 e 10, da CRP.

O Ministério Público e a CMVM pronunciaram-se no sentido da improcedência

deste segmento recursório.

Vejamos.

A sentença recorrida não procedeu a qualquer "requalificação" dos factos pelos

quais a Recorrente foi condenada pela CMVM. A qualificação das infracções cometidas como

infracções permanentes decorreu da apreciação jurídica dos factos, na sequência do recurso da

decisão administrativa, não téndo qualquer sustentação a alegação de que tal qualificação

correspondeu apenas a uma tentativa ilegítima de evitar a prescrição da maio.ria das

infracções.

Como decidiu o STJ no ac. n'.° 3/2019, proc. n.° 13/17.3T8PTB.G1-A.S1, "Em

sede de 1.n instância, o Tribunal conhece de toda questão em discussão - "o objecto da sua

apreciação não é a decisão administrativa, mas a questão sobre a qual incidiu a decisão

administrativa.

O âmbito de cognição deste tribunal é bastante amplo: não se limita a um

controlo da legalidade do acto, mas procede a uma apreciação de todo o acto administrativo,

urna "apreciação da veracidade e exactidão dos factos (e da sua.qualificação)", e também

uma apreciação da medida da coima aplicada, considerando -"se que o Tribunal tem "poderes

de jurisdição plena" AUG. se trata, pois, de um mero controlo da legalidade, mas de um

pleno pricier de conhecimento do mérito da questão, de Luna plena jurisdição à semelhança do

que ocorre atualmente nos tribunais administrativos. Daqui decorre que a impugnação da

decisão da autoridade administrativa não é um verdadeiro recurso. A causa é retirada do

âmbito administrativo e entregue a um órgão independente e imparcial, o tribunal. E o

tribunal irá decidir do mérito da causa como se fosse a primeira vez - o julgador não estará
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vinculado, nem limitado pelas. questões abordadas na decisão impugnada, nem estará

limitado pelas questões que tenham sido suscitadas aquando da impugnação, estando apenas

limitado pelo objeto do processo definido pela decisão administrativa".

.Quanto à alegada prescrição dos factos (e respetivas infrações) relativos ao •
exercício de 2012, antes da prolação da sentença, não tem também aqui razão a Recorrente.

Desde logo, o Tribunal a quo não se furtou ao conhecimento dos fundamentos da

prescrição invocados pela Recorrente, contendo a sentença uma exaustiva apreciação • das

• questões relacionadas com a eficácia interruptiva do prazo de prescrição, bem como das

relacionadas. com a suspensão ocasionada pela pandemia por Covid 19 (cfr. "IL Da.

prescrição do procedimento contraordenacional", a pags. 45 e ss; e a págs. 67 a 80, com-que

concordamos e nos dispensamos de aqui reproduzir).

Pelo. Acórdão 'n.°500/2021 o Tribunal Constitucional- decidiu não julgar

inconstitucional o artigo 7.°, n.'s 3 e 4, da Lei n.° 1-A/2020, de 19 de Março, interpretado no

sentido de que a causa de suspensão do prazo de prescrição do procedimento

contraordenacional aí prevista é aplicável aos processos a correr termos por factos cometidos

antes do início da respetiva vigência. Salientando que "É este particular e especialíssiMo

contexto que está subjacente a fixação, por lei parlamentar, de uma causa de suspensão da

prescrição que não somente é transitória, como se destinou a vigorar apenas e só durante o

período em que se mantivesse - se manteve - o condicionamento à atividade dos tribunais

determinado pela situação excecional de emergência sanitária e pelo concomitame

imperativo de pro-teção da vida e da saúde dos operadores e utentes do sistemq.judiciário:

suspendeu-se o decurso do prazo de prescrição porque se suspenderam os prazos previstos

para a prática dos atos suscetíveis de obstar à sua verfficação; suspenderam-se os prazos

previstos para a prática desses (e de °tyros) atos processuais porque se suspendeu a

atividade normal dos tribunais de modo a prevenir e conter o. risco de infeção dos

intervenientes no sistema de administração da justiça, incluindo dos próprios arguidos."

533



Processo: 290/20.2YUSTRI1
Referência: 17739995

Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

• Recurso Penal

Como sublinhado pela CMVM na sua resposta ao recurso, a descrição deste

contexto de paralisação da justiça que,. no entender do Tribunal 'Constitucional, arreda • a
. norma extraída dos n.'s 3 e 4 do artigo 7.° da Lei n.°1 -A/2020 da letra e da ratio da proibição

da retroactividade in pejus, abrange o período em que o Estado adoptou um conjunto de

medidas destinadas a conter o risco de contágio e de disseminação da doença que, no âmbito

da administração da justiça, se traduziu inicialmente na excepcional sujeição dos actos e

diligências processuais ao regime de férias judiciais estabelecido no n.°1 do artigo 7.° da Lei

n.°1 -A/2020. Ou seja, a excepcionalidade da descrita situação já se verificava em 9 de Março

de 2020, data em que a causa de suspensão produz os seus efeitos, por força slo disposto no

art. b.°, n°2 da Lei 11.'4.-A/2020, de 6 de Abril, o que justifica a. confohnidade constitucional

dessa solução legal.

O Tribunal Constitucional pronunciou-se de novo, ern 29 de .Julho de 2021, .no

Acórdão n.° 66/2021, decidindo não julgar inconstitucional"a interpretação do artigo 7.°, n.'s

3 e 4, da Lei n.° 1-A12020, de 19 de março, no sentido "de que a causa de suspensão dos

prazos de prescrição do procedimento contraonlenacional aí prevista se aplica aos prazos

que, à data da silo entrada em vigor, se encontram já em curso".

Seguindo esta jurisprudência, pronunciou-se também já esta secção nos acórdãos

proferidos nos processos 164/19.0YUSTR.L1, 124/18.8YUSTR.L2, 3Ó9/20.7YUSTR.L1,

178/20.7YUSTR.L1, 249/17.7YUSTR.L1 (e L2). No acórdão proferido no processo

178/20.7YUSTR.L1, que deu origem ao acórdão do TC n.° 500/2021, decidiu-se já que a

suspensão se iniciou ern 9 de Março de 2020, por força do disposto no art. 6°, n.°2 da Lei n.°4-

A/.2020, de 6 de Abril.

A aplicação da causa de suspensão do prazo de prescrição resultante do contexto

pandémico aos factos objecto destes autos, não ofende a proibição constitucional da aplicação

retroactiva de lei sancionatória desfavorável, nem os princípios da tutela da confiança e da

certeza e segurança jurídicas. Como decidido pelo Tribunal Constitucional no Acórdão n.°

500/2021, "Se tal proibição visa garantir ao. destinatário urna previsibilidade razoável das

consequências com que se deparará (to.violar o preceito penal, é relativamente evidente,
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quando se Irate de estender o respetivo âmbito de incidência para além dos limites traçados

pela letra dos n. °s 1, 3 e 4, do artigo 29.0, que a sua invocação deixará de ler fundamento se

o evento em causa se situar no mais elevado grau daquilo que não é por natureza

antecipdvel, como sucede coin a paralisação do sistema de administração da justiça penal

ditada pelo súbito e inesperado surgimento de uma pandemia à escala global."

Conclui-se desta forma que não assiste razão à Recorrente quando sustenta a

inaplicabilidade ao factos que constituem objecto dos presentes autos das causas de

suspensão da contagem do prazo de prescrição do procedimento contraordenacional previstas

nos números 2 do artigo 7.° da Lei n.° 4-B/2020, de 06/04 e do artigo 6.°B da Lei n.° 4-

B/2021, de 1.02.

Tendo a Recorrente incorrido em violaçã6 de normas de auditoria em execução

permanente até 9 de Abril de 2014, o prazo de prescrição, que no caso é de 8 anos (arts 28.°,

n.° 3 e 27.°-A, n.'s 1, al. c) e 2 do RGCO) e 160 dias (artigo 7.° da Lei n.° 4-B/2020, de.6.04 e

do artigo 6.°B da Lei n.° 4-B/2021,.cle 1.02), não se Mostra ainda decorrido.

- da prescrição dos factos e da infração relativos à violação do dever de

cepticismo profissional

Alega o Recorrente que a sua condenação pela violação do dever do auditor, de

manter urn nível apropriado de cepticismo profissional na avaliação da prova de auditoria

sobre o "crédito a clientes" do BESA (parágrafo 10 da NTRA e parágrafo 15 da ISA 200). diz

respeito, exclusivamente, ao exercício económico de 2012, tendo-se a infracção consumado

no dia 4 de Março de 2013. Pelo que, mesmo que se qualifique esta infração como

permanente, esta infração apenas poderá permanecer até ao momento da verificação do último

facto que lhe serve' de fundamento. E que, de acordo com o prazo de 8 anos do artigo 28.°, n.°

3, do RGCOC e mesmo que se apliquem as causas de suspensão "covidianas", esta contra-

ordenação prescreveu em 12 de Agosto de 2021. .
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Sem razão, no entanto, como sustentou o Ministério Público e decorre da resposta

da CMVM ao recurso, sublinhando que a Recorrente negligencia a qualificação jurídica de

todas as infracções como permanentes ou em execução permànente, incluindo a violação do

dever do auditor de manter um nível apropriado de cepticismo profissional. Sendo ainda de

acrescentar, a propósito, a expressa aceitação pela Recorrente da unificação das infracções

operada na sentença, com base no tipo de norma de auditoria violada, alegando que para além

de ter sustentação legal se revela 'favorável à sua situação processual num cenário de

condenação.

Resta concluir pela improcedência do recurso, também nesta parte.

- Do erro de direito na interpretação da suficiência da prova de auditoria obtida no

contexto das contas individuais do BES

Da nulidade da sentença por absoluta falta de fundamentação

Alega a Recorrente que a sentença omitiu, na fundamentação da decisão sobre a

matéria de facto, qualquer fundamentação sobre os factos relacionados com as demonstrações

financeiras individuais do BES com referência a 31 de Dezembro de 2013, não havendo

qualquer fundamentação dos factos dados como provados sobre a suficiência e adequação da

prova de auditoria obtida pela KPMG Portugal quanto às demonstrações financeiras

individuais do BES do exercício de 2013, no tocante aos créditos detidos pelo BES sobre o

I3ESA. Conclui invocando a nulidade da sentença, nos termos do artigo 379.°, n.° 1, alínea a),

do CPP, aplicável ex vi artigo 41.° do RGCO, por sua vez aplicável por remissão do artigo

407.° do CdVfv1.

O Ministério Público e a CMVM defenderam a improcedência do vício invocado.

>>

Adiantando, diremos que não tem razão a Recorrente.
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O exame crítico das provas consiste na exp.licitação do processo de formação da

convicção do julgador, a partir dos meios de prova que indica (devendo concretizar quais e

em que medida foram valorados num certo sentido e outros o não foram), com apelo às regras

de experiência e aos critérios lógicos e racionais que conduziram a que a convicção do

tribunal se formasse em determinado sentido. Deve ser aferido com.critérios de razoabiliCiade,

não indo ao ponto de exigir uma explanação fastidiosa, com escalpelização descritiva de todas

as provas p.roduzidas, o que transformaria o processo oral em escrito, pois o que importa é.

explicitar o porquê da decisão tomada relativamente aos factos, de modo a permitir aos

destinatários da decisão e ao tribunal superior uma avaliação do processo lógico -mental que

servii de base ao respectivo conteúdo.2

Da leitura integral do capítulo da sentença recorrida respeitantes à motivação da

decisão sobre a matéria de facto (composto por 154 páginas) resulta que o Tribunal a quo

começou por fazer uma apreciação geral da prova documental e testemunhal produzida,

debruçando-se depois, ainda que, não de forma estanque, sobre grupos de matérias e factos.

Destaca-se, de todo o modo, em relação às "Demonstrações financeiras individuais do BES

(exercícios de 2012 e 20)3): da obtenção de prova, adequada e suficiente, de suporte à

valorização da imparidade da conia (saldo) a receber (factos 435-494 e 717-819)", o que se

escreveu na sentença:

Ainda na temática da prom de auditoria, respeitante às demonstrações financeiras individuais

do BES, relativas aos anos de 2012 e 2013 (factos 435-494 e 777-819 da decisão recorrida), importa.

complementando o,que antecede, expender ulterior fundamentação quanto aos elementos de prova que

conduziram à convicção do Tribunal para. considerar esta factualidade demonstrada, cotejando,

particularmente, a não obtenção de prova de auditoria, apropriada e suficiente de suporte à adequada

valarização (imparidude) da «conta a receber do BESA» e dos «créditos do BES sobre o

Também nesta sede, a prova a partir de qual o tribunal edificou a Sua convicção para considerar

integralmente demonstrados os factos narrados na decisão condenatória. assume, no essencial, natureza

documental.

2 Ac. TRL de 10.07.2018, proc. 106/15.1PFLRS.L1-5
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Vejamos. ••

conta a receber do BESA constituía o principal activo desse Banco.

( . . )

Estava, por isso, em causa. aquilatar se a Recorrente obteve a informação necessária para avaliar

e concluir sobre a adequada valorização do principal activo desse Banco, a fim de aquiescer devidàntente da

sua real posição financeira, atento o impacto negativo que 'o registo de imparidades adicionais sobre tais

créditos podiá ter no Balanço e nos resultados individuais do BESA e nos respectivos rácios de capital.

A conclusão de que a Recorrente tinha conhecimento da existência de indícios de prova objectiva. .

de imparidade dos créditos do BES sobre o BESA decorre da conjugação da vasta prova documental junta aos

autos a este respeito, destacando-se, nomeadamente, os documentos (...)

A prova testemunhal, produzida en; juizo, também foi em sentido consonante com o teor daqueles

documentos, pariicidarmente o depoimento de Rui Guerra, que caracterizou a situação por si encontrada nó

Banco (ainda em 2012) como «muito dificil», não escamoteando que o nível de incumprimento junto do &VA e a

ausência de liquidez, eram de tal monta que se lhe afigurou poder estar em causa a solvabilidade do BESA. 0

que, repete-se, é impressivamente corrobórado pela emissão da garantia soberana, em 31.12.2013, no montante

de 5,7 mil milhões de USD para protecção de crédito concedido pelo BESA.

• (-)

A Recorrente tinha conhecimento de uni conjunto de indicadores e rácios que lhe impunham tuna

• análise integrada e conjugada. não se podendo cingir à análise isolada de um ou outro indicador relativo.

(.-)

Ora, além do conhecimento dos documentos que antecedem, a Recorrente tinha conhecimento das

preocupações reveladas pelo Conselho de Administração e pela Comissão executiva do BES sobre a evolução

da situação financeira do B A (ao longo do exercício 2012) quanto ao crescimento do rácio de transformação

(isto é, a relação entre os depósitos e o crédito concedido), como resulta docuMentos constantes afls. 7357-

7364, maxime 7360v; 7836-7852v, niaxinte 7848; 7866,7879v, niaxime 7878; 7883-7897v, maxime 7895v,.. 7898,

7913, maxime 7910v; 7914- 7930v, maxime 7926; 7931-7936v, maxinte 7933 dos autos. que consistent em alas

do conselho de Administração e da Comissão Executiva do BES.

Analisemos. com maior detalhe.
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De acordo coin a ala de reunião do conselho de administração do BEST de 27 de janeiro de 2012

(fls. 7836-7852v, v.g. 7848):

(—)

Resulta da ata da reunião da comissão executiVa do FIES, de 19 de julho 2012 (Av. 7360) qrre:

No mesmo sentido, na ala de reunião do conselho de administração do BES, ocorrida em 17 de

julho de 2012 (lh. 7895v), lê-se corno segue:

(—)

Tanrbém nu am da retinido do Conselho de Administração do BES havida a 9 de novembro de

2012 (fls. 7898-7913, maxime 7910v) pode ler-se o seguinte:

Na ata da Reimião na ata do' reunião do conselho de lAdministração do BES havida a 1 de

fevereiro de 2013 (lis. 7914-7930v. yiaxime 7926), pode iguahneirte ler-se que:

E da tua da Reunião do Conselho de Administração do BES havia a 1 de março de 2013 (7931-

7936v, maxime 7933), resulta que o:

Donde, da conjugação crítica daqueles documentos, resulta inequívoco, que o rácio de

transformação do BESA era. à data dos factos, urn dos temas abordado nas reuniões do conselho de

Administração e da Comissão Executiva do BES.e o seu incremento, assurnidamerue um motivo de preocupação

expresso nas reuniões daqueles órgãos.

Por conseguinte. lambéni tal acervo de factos era do conhecimento da Recorre; sic, dado que,

Como resulta, desde logo, das referidas alas das reuniões do Conselho de Administração do BLS a Arguida

encontrava presente nessas reuniões. representada por Silvia Games.

• (—)
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No que range aos factos atinentes ao conhecimento da KPMG

Em primeiro lugar. concorreram para .a convicção do Tribunal os.depoimentos prestados pelas

Tais depoimentos são coerentes entre si e encontram-se complementados e corroborados por

documentos, assim logrando merecer a credibilidade do Tribunal, a saber:

(•••)

Em face destes elementos, que traduzem a prática de atos próprios da Arguida, verifica-se que

•tinha conhecimento:

.(••.)

Não s.obreveio. por isso, en; juízo, qualquer elemento probatório que pusesse em crise a prova,

pessoal e documental. anteriormente coligida e que, neste segmento, suportou a decisão condenatória ora

censurada.

Conclui-se, assim após cotejo crítico e detalhado do sobredito acervo documental junto aos autos,

pela demonstração, dos factos narrados na decisão administrativa e acima discriminados, com os mesmos

fundamentos ai exp.lanados.

Uma nota,:final, sobre a pi -Ova produzida em audiência de discussão e jirlgamento, mantendo-se o

que já acima se explanou sobre a parca aptidão da prova de natureza pessoal face à demonstração dos factós

através da análise, crítica e conjugada, dos docinnentos supra escalpelizados.

(...) "[destaques nossos]

Para que se verifique a nulidade da sentença cominada pelo disposto no al. a) do

n.°I do art. 379.° do CPP é necessário que falte, em absoluto, a fundamentação quanto aos

aspectos indicados no n.°2 do art. 374.° do CPP, v.g., uma exposição tanto quanto possível
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completa, ainda que concisa, dos motivos de facto que fundamentam a decisão, com indicação

e exame crítico das provas que serviram para formar a convicção do tribunal.

Ora, no caso, o tribunal a quo enumerou as provas que teve ao seu dispor, indicou

os aspectos essenciais do seu conteúdo e, por consequência e logicamente, o modo como se

formou o juízo da sua veracidade, não padecendo quanto à suficiência e adequação da prova

de auditoria obtida pela KPMG Portugal quanto às demonstrações financeiras individuais do

BES do exercício de 2013, no tocante aos créditos detidos pelo BES sobre o BESA, da

absoluta falta de fundamentação alegada pela Recorrente.

Pelo que resta concluir pela inexistência da nulidade invocada.

•

Do erro de direito

Relativamente à (in)suficiência da prova de auditoria obtida no contexto das

contas individuais do 13 ES, a Recorrente alega ainda que a sentença recorrida incorreu cm erro

de direito ao concluir que a Recorrente não obteve, no âmbito da auditoria de 2012, prova de

auditoria apropriada e suficiente para suportar a sua conclusão sobre a adequada valorização

dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA. violando, assim, o disposto no §19 das NTRA e

o §4 da DRA 510.

Alega que o carácter suficiente e apropriado da prova de auditoria recolhida

constitui uma conclusão jurídica que pode ser sindicada no âmbito deste recurso e que não

violou o disposto no §19 das NTRA e no §4 da DRA 510, tendo obtido, em conformidade

com o exigido por essas normas, prova de auditoria apropriada e suficiente sobre a adequada

valorização do saldo a receber do BESA.

Sustenta que parte dos Indicios de prova objectiva de imparidade" nesse saldo

correspondem a questões relacionadas com a informação, ou falta de informação, que a

KPMG Angola dispunha sobre a carteira de crédito do BESA, e que não deviam ter sido
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considerados e valorados pelo tribunal na apreciação da suficiência da prova de auditoria

obtida pela Recorrente sobre a valorização saldo a receber. do -BESA. A linha de

financiaménto concedida pelo BES ao BESA estava enquadrada no âmbito das políticas

seguidas pelo'Grupo BES em relação às suas subsidiárias e na estratégia de crescimento do

BESA, e nenhuma informação levava a concluir que o investimento no BESA estivesse com

indícios de imparidade ao abrigo da IAS 36 ou que o BESA estivesse em qualquer das

circunstâncias previstas no .§59 da IAS 39, pelo que não havia motivos para desenvolver o

teste de imparidade que o tribunal reputou de necessário, nem tem suporte normativo o

•alegado incumprimento que configuraria 'a não realização de tal teste.

Nos termos do §9 da IAS 36, prossegue a Recorrente, não havendo indícios de

imparidade não há necessidade de estimar o valor recuperável, pelo que, não estando em

causa a recuperabilidade do saldo, nos termos dos parágrafos 5 a 7 da DRA 510, os testes

realizados pela KPMG, designadamente a "reconciliação de saldos com a subsidiária" e

verificação das "actas da CE e das aprovações das linhas de crédito", eram os procedimentos

necessários e adequados para obter prova de auditoria quanto à asserção valorização do saldo.

O Ministério Público e a CMVM sustentaram a improcedência do erro alegado. •

>>

Vejamos.

Nos termos do §19 das NTRA; o revisor/auditor, deve obter prova de

revisão/auditoria apropriada e suficiente, através de inspecções, observações, indagações,

confirmações, cálculos e procedimentos analíticos, cuja realização e conclusões devem ser

adequadamente documentadas por forma a suportar a sua opinião.

Prova de auditoria é toda a documentação que serve para o auditor poder emitir

uma opinião fundada sobre as demonstrações financeiras, devendo a mesma ser suficiente e

apropriada (IAS 330). Existem vários tipos de provas de•auditoria, como os próprios sistema.
de informação contabilísticos, prova documental, circulação, inspecções físicas, observações,
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provas por declarações orais, prova aritmética, reexecinão dos procedimentos contabilísticos,

prova analítica, inquéritos, entre outros.

Quando o auditor se depara com falta de elementos ao seu trabalho, pode solicitá-

los ao auditado, podendo ainda recorrer a todos os procedimentos de auditoria que lhe

permitam formular um juízo com base 'em prova suficiente e apropriada. Com efeito, de.

acordo com o §27 da IAS 330, "se o auditor não obtiver prova de auditoria e apropriada

quanto a uma asserção material das demonstrações financeiras, deve procurar obter prova

de auditoria adicional. Se o auditor for incapaz de obter prova de auditoria suficiente e

apropriada, deve expressar uma opinião com reservas ou uma escusa de opinião sobre as

demonstrações.financeiras".

Dispõe o §4 da DRA 510 (DRA 510 - Prova de Revisão/Auditoria) no capítulo•
Considerações Gerais, que t•A prova de -revisão/auditoria a obter deve ser apropriada

(qualidade e releváncia) e suficiente (quantidade) de forma a permitir aó revisor/auditor

extrair conclusões razoáveis nas quais baseia a sua opinião, devendo prova ficar

devidamente documemada nos seus papéis de trabalho."

Dispõe ainda a DRA 510

• "PO. Ao obter prova de revisão/auditoria a partir .de procedimentos

substantivos, o revisor/auditor deve considerar se a prova obtida a partir de tais

procedimentos, juntamente com qualquer prova proveniente de testes de controlo, é

apropriada e suficiente para suportar as asserções subjacentes às demonstrações financeiras.

11. As asserções subjacentes às demonstrações financeiras são as informações

tránsmitidas pelos gestores, de maneira explícita ou não, incorporadas nas

demonstrações .financeiras e compreendem:
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e) valorização - um activo ou um passivo registado e mantido por uma quantia

•apropriada;

.)

13. Quando existam dúvidas substanciais sobre asserções que tenham efeito

mater;a1 sobre as demonstrações financeiras, o revisor/auditor deve obter prova de

auditoria suficiente a apropriada que remora tais dúvidas."

A sentença considerou provados os seguintes factos (399. a 458.):

399. 0 BES relevou os créditos por si detidos, em 31/12/2012, sobre o BESA, na rubrica 'Aplicações ern

Outras Instituições de Créditos do balanço das suas demonstrações financeiras individuais referentes ao

exercício de 2012, pelo valor de 2.840.789 milhares de autos. •

400. 0 BES divulgou os créditos por si detidos, em 31/12/2012, sobre o BESA, na Nota 41 (transações

com panes relacionadas) do anexo às suas demonstrações financeiras individuais relatives 80 exercício de 2012,

pelo valor de 2.840.789 milhares de euros.

401. Os créditos detidos pelo BES, a 31/12/2012, sobre o BESA, e reconhecidos no balanço individuaI

do BES, compreendiam linhas de mercado monetário (depósitos) no valor de 2.784.480 milhares de cures, e outros

empréstimos e aplicações subordinadas no valor global de 56.309 milhares de auras.

402. 0 BES no reconheceu, com referência a 31/12(2012, qualquer im-paridade sobre os créditos por si

detidos sobre o, BESA.

( ) •

405. A KPMG não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sabre o exercício de

2012 do BES:, •

a) Ter o BES efetuado uma análise sobre a impandade da sua exposição crediticia ao BESA, e ter a

KPMG revisto essa análise:
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b) Ter a KPMG avaliado a existência de (prova objetiva de) imparidade dos créditos detidos pelo BES

sobre o BESA elou estimado a respetiva imparidade (ou seja, ter apurado a diferença antra a quantia escriturada

desse ativo e ovalor presente dos fluxos decaixa futuros estimados);

c) Ter a KPMG avaliado e testado, com base num plano negócios do BESA e/ou num plano de

reembolso dos créditos detidos pal° BES sobre essa sua subsidiária, a capacidade do BESA de, no futuro, gerar

fluxos de caixa disponíveis para liquidar a totalidade do valor do crédito que, a 31/12(2012, lhe havia sido concedido

pelo BES.

406. A KPMG não obteve, de forma a suportar a opinião por si emitida na Certificação das Contas

e Reiatório de Auditora sobre as demonstrações financeiras individuais do BES relativas ao exercício de

2012, prova de auditoria, apropriada e suficiente, sobre a adequada valorização (imparidade) dos créditos

detidos polo BES sobre o BESA.

407. 0 BES não efetuou, com referência a 31/12/2012, uma análise formal sobre.a imparidade dos

créditos detidos sobre o BESA, não tendo avariado a existência de prova objetiva de imparidade, neat estimado o

valor da imparidade associada a essa exposição.

408. A KPMG não efetuou, com referência a 31/12/2012, i) uma revisão de uma análise formal efetuada

pelo BES, sobre a impandade dos créditos pelo MêSrlX) detidos sobre o BESA, ii) não avaliou a existência de

indícios de prova objetiva de imparidade, nem realizou prkedimentos de auditoria para estimar a imparidade

associada a essa exposição (ou seja, para apurar a diferença antra a quantia escriturada desse ativo e o valor

presente dos fluxos de caixa futuros estimados).

409. A realização, pela KPMG, com base na revisão de uma análise efetuada pelo BES ou, na falta

dessa análise, com base numa análise sua, da avaliação da imparidade dos créditos detidos pelo BES sobre o

BESA (em concreto, a avalia* elou testa, combase num plano negkios do BESA a/0u num plano de reembolso

dos créditos detidos pelo BES sobre essa sua subsidiária, da capacidade do BESA de, no.futuro, gerar fluxos de

caixa disponíveis para liquidar a totalidade do valor do crédito que, a 31/12/2012, !he havia sido concedido pelo

BES) era necessária porquanto:

410. (i) A KPMG tinha conhecimento de que o valor da exposição (crediticia) do BES ao BESA

(2.840.789 milhares de euros) era (significativamente) superior à materialidade global definida pela KPMG no ámbito •

e para efeitos da auditoria às contas individuais do BES, que era de € 12.000.000,00;
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411. A KPMG tinha conhecimento de que, ern 31 de dezembro de 2012, os créditos detidos pelo BES

sObre o BESA representavam cerca de 45% (45,31%) do capital próprio (individual) do BES, que ascendia, à data, a

6.268 998 milhares de ouros.

412. A KPMG tinha conhecimento de que o BES não efetuava uma análise do risco da sua exposição

(creditícia) ao BESA.

413. (ii) A KPMGtinha conhecimento da existência de indícios de prova objetiva de imparidade

dos créditos detidos pelo BES sobre oBESA.

Designadamente: 414. (...) 426., pois, 427. (...)

(iii.3) A KPMG tinha conhecimento de que existia (quer por sua parte, quer por parte da KPMG

Angola) um relevante grau de desconhecimento sobre a qualidade do principal ativo do BESA (o "crédito a

clientes") e, consequentemente, sobre a verdadeira situação financeira desse banco. •

443. (...)

451. A KPMG tinha conhecimento, atentos os factos descritos nos pontos 445 a 485 supra, de que

existia o risco de inadequada valorização dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA, e que esse risco

constituía um risco de distorção material das demonstrações financeiras individuais do BES referentes ao

exercício de 2012.

452. A KPMG, atentos os elementos que eram do seu conhecimento, nâo realizou, no âmbito da

auditoria sobre as dem'onstraçbes financeiras individuais de 2012 do BES, procedimentos de auditoria e não obteve

• (e, consequentemente, não analisou) informação que the permitissem concluir sobre a recuperabilidade da

totalidade do valor do crédito detido polo BES sobre o BESA em 31/12/2012.

' 453. A KPMG não obteve: relativamente aos créditos detidos peto BES sobre o BESA a 31/1212012 e

relevados no balanço individual do BES, prove de auditoria, apropriada e suficiente, documentada nos seus papéis

de trabalho, de suporte à asserção "valorização'.

454. Ao não ter obtido prova de auditoria, apropriada e suficiente, sobre a (adequada) valorização dos

créditos detidos pelo BES Sabre g BESA a 31/12/2012 e relevados no balanço individual do BES, a KPMG não

obteve, face á materialidade do valor do referido ativo (2.840.798 milhares de euros) e ao risco de distorção

material associado à sua inadequada valorização, prove de auditoria, apropriada e suficiente, documentada nos

seus papéis de trabalho, para. suportar a sua opinião de que as demonstrações financeiras individuais.do

BES apresentavam, de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a
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posição financeira do BES, em 31 de dezembro de 2012, o resufiedo das suas operações, o rendimento integral,

os fluxos de caixa e as allerações nos capitais próprios no exerci cio findo naquela data. ern conformidade com as

NCA's, tal compdefinidas pelo Banco de Portugal.

455. A KPMG emitiu, no dia 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Retatório de

Auditoria sobre a informação financeira contida nas demonstrações financeiras individuais do BES referentes ao

exercício de 2012, afirmando que `as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e

apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do Banco Espirito Santo, S.A., e m

31 de dezembro de 2012, o resultado das sues operações, o rendimento integral, os fluxos de caixa e as alterações

no capitais próprios no exercício findo naquela data, ern conformidade com as NCAS, tal coma definidas pelo Banco

de Portugal e a informação nelas constante é complete, verdadeira, atual, clan, objetiva e licita".

456. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos, os quais são factos

próprios, em que interveioeque praticou.

457. A KPMG sabia clue:

a) O BES relevou os créditos detidos sobre o BESA na rubrica 'Aplicações em instituições de crédito do

seu balanço individual, e apresentados na Nota 41 (transações com partes relacionadas) às sues demonstrações

financeiras indiWduais relatives ao exercício de 2012,psi° valor de 2.840.798 milharesde euros;

b) Os créditos detidos pet BES, a 31/12(2012, sobre o BESA, e reconhecidos no respetivo balanço

individual, compreendiam linhas de mercado monetário (depósitos) no valor de 2.784.480 milhares de euros, e

outros empréstimos e aplicações subordinadas no valor global de 56.309 milhares de ouros;

C) O valor da exposição creditícia do BES ao BESA ere (significalivamente) superior à materialidade

global definida pela KPMG no ámbilo e pare efeitos da auditoria às contas individuais do BES, que era de €

12.000.000,00;

d) Os créditos detidos pelo BES sobre o BESA representavam cerca de 45% do capital próprio

(individual) do BES;

e) O BES não reconheceu qualquer imparidade sobre os créditos pelo mesmo detidos sobre o

BESA;

I) O BES não efetuou, com referência a 31/12/2012, uma análise formal sobre a impariciade dos

créditos detidos sobre o BESA, não tendo avaliado a existência de prova objetiva de imparidade, nem

estimado a imparidade associada a essa exposição;
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g) Existiam indícios de prova objetiva de imparidade dos créditos detidos pelo BES sobre o

BESA;

h) Da indisponibilidade de informação necessária para aferir e/ou avaliar a (real) posição financeira do

BESA, e de outras factos geradores dúvidas sobre a capacidade desse banco de, no Mum, gerar fluxos de caixa

suficientes para reembolsar a totalidade do valor devido, em 31/12/2012 ao BES;

0 A existência de imparidade nos créditos do BES sobre o BESA e o respetivo registo (da

imparidade), a verificar-se, teria impacto nas demonstrações financeiras (individuais) do BES (maxime , no

respetivo balanço e resultados individuais), e nos respetivos rácios de capital;

D Existia o risco de inadequada valorização dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA, e que

esse risco constituía um risco de distorção material das demonstrações financeiras individuals do BES

referentes ao exercício de 2012;

k) Não efetuou, com referéncia a 31/12/2012, I) uma revisão de uma análise formal efetuadapeio BES,

sobre a imparidade dos créditos pelo mesmo detidos sobre o BESA, ii) não avaliou a existência de indícios de prova

objetiva de imparidade, não realizou procedimentos de auditoria para estimar a imparidade associada a essa

exposição (ou eja, para apurar a diferença entre a quantia escriturada desse ativo e o valor presente dos fluxos de

caixa Muros estimados);

1) Não realizou, no âmbito da auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais de 2012 do BES,

procedimentos de auditoria e não obteve (e, consequentemente, não analisou) informação due the permitissem

concluir sobre a recuperabilidade da totalidade do valor do crédito detido pelo BES sobre o BESA em 31/12/2012;

m) Não obteve, relativamente ao saldo a receberdo BESA, prove de auditoria, apropriada e suficiente,

documentada nos seus papéis de trabalho, de suporte à' asserção 'valorização";

n) Ao não ter oblido prova de auditoria, apropnada e suficiente, sobre a (adequada) valorizaçâo.dos

créditos detidos pelo BES sobre o BESA a 31/12/2012 e relevados no balanço individual do BES, a KPMG não

obteve, face à materialidade do valor do referido ativo (2.840.798 milhares de euros) e ao n'sco de distorção

material associado à sua inadequada valorização, prove de auditoria, apropriada e suficiente, documentada nos

seus papéis de trabalho, para suportar a sua opinião de que as demonstrações financeiras individuals do BES

apresentavam, de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição

financeira do BES, em 31 de dezembro de 2012, o resultado das suas operações, o rendimento integral, os fluxoS

de caixa e as alterações no capitais próprios no exercicio findo naquela data, em conformidade com as NCAS, tal

como definidas pelo Banco dePortugal;
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o) Emitiu, ern 4 de' março de 2013, a Certificação Legal das Conies e Relatório de Auditoria sobre a

informação financeira confide nas demonstrações financeiras individuais do BES referentes ao exercício de 2012,

afirmando que as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em

todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do Banco Espirito Santo, S.A., em 31 de

dezembro de 2012, o resultado dás suas operações: o rendimento integral, os fluxos de caixa e as

alterações no capitais próprios no exercício findo naquela data, ern conformidade com as NCA's, tal como

definidas pelo Banco de Portugal e a informação nelas constante é complete, verdadeira, atual, clara,

objetiva e kite. • •

458. AKPMG quis praticar os factos supra descritos."destaques nossos).

Face à matéria de facto provada, que a Recorrente no pode pretender impugnar

neste recurso, face ao disposto no art. 75.° do RGCO, havia efectivamente prova objectiva de

imparidade dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA, o que era do conhecimento da

Recorrente, e, mesmo assim, sabendo que constituía um risco de distorção material das

demonstrações financeiras individuais do BES referentes ao exercício de 2012, nada fez e

emitiu a Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre a in forrnição financeira

contida nas demonstrações financeiras individuais do BES referentes ao exercício de 2012,

nos termos em que o fez.

O carácter (in)suficiente e (des)apropriado da prova de auditoria recolhida,

resultou expressamente provado, bem como a necessidade de realização, pela KPMG, com

base na revisão de uma análise efectuada pelo BES ou, na falta dessa análise, com base numa

análise sua, da avaliação da iinparidade dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA (em

concreio, a avaliação ern, teste, com base num plano negócios do BESA e/ou num plano de

reembolso dos créditos detidos pelo BES sobre essa sua subsidiária, da capacidade do BESA

de, no fitturo, gerar fluxos de caixa disponíveis para liquidar a totalidade -do valor do crédito

giro, a 31/12/2012, lhe havia sido concedido pelo BES), face ao conhecimento que a

Recorrente tinha e ao desconhecimento que sabia que tinha, tal como a KPMG Angola, sobre

a qualidade do.prineipal ativo do ,BESA (o "crédito a clientes") e, consequentemente, sobre a

verdadeira situação financeira desse banco, hem como de que existia o risco de inadequada

valorização dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA, e Que esse risco constituía um risco

de distorção material das demonstrações financeiras individuais do BES referentes ao
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exercício de 2012. E a falta de obtenção de prova de revisão/auditoria apropriada e suficiente,

cuja realização e conclusões devem ser adequadamente documentadas por forma a suportar a

sua opinião, de forma a permitir-lhe extrair conclusões razoáveis nas quais baseia a sua

opinião, viola o disposto no §19 das NTRA e no §4 da DRA 510 já citados.

Já no seu recurso de impugnação judicial a Recorrente sustentou que inexistiam

indícios de imparidade da exposição do BES ao BESA, não tendo por isso postergado

quaisquer normas de auditoria, invocando os mesmos argumentos que no presente recurso.

Tais argumentos foram apreciados, de forma assaz extensa e bem fundamentada, •

com que se concorda, nas páginas 896 a 923 da sentença, e para que se remete. Concluindo o

*seguinte:

Donde, atentos os factos que eram do seu conhecimento, a Arguida, de forma a poder concluir, com

aceitável grau de segurança, sobre a adequada valorização, à luz das NCA, dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA

(maxima, pela inexistência de distorções materialmente relevantes nas demonstrações financeiras individuais do BES

associadas à inadequada valorização desse ativo), não poderia ter deixado de efetuar procedimentos (substantivos) de

auditoria com-vista a obter evidência adicional sobre a inexistência de imparidade nessa exposição, designadamente, a

realização, com base na revisão de uma análise efetuada pelt) BES ou, na falta dessa análise, combase numa análise sua,

da avaliação da imparidade dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA (em concreto, a avaliação e/ou testa, com base

num plano negócios do BESA e/ou num plano de reembolso dos créditos delidos pelo BES sobre essa sua subsidiária, da

capacidade de BESA de, no futuro, gerar fluxos de caixa disponíveis para liquidar a totalidade do valor do.crédito que, a

31/12(012, lhe havia sido concedido pelo BES).

O que, contudo, não fez."

À luz dos concretos factos dados como provados, a conclusão do Tribunal a quo

sobre a suficiência da prova de autoria obtida pela Recorrente sobre o saldo aqui em causa,

não poderia ter sido outra. Se era ao BES que, por força do disposto na IAS 39 deveria avaliar

a existência de indícios de imparidade no saldo a receber do BESA, e era ao BES que, perante

a existência de indícios de imparidade, cabia estimar a imparidade associada a essa exposição

— o que resultou provado que o BES não fez, não tendo registado qualquer imparidade sobre

essa exposição - reproduzimos a pergunta formulada pela CMVM na sua resposta ao recurso:
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-Cabe então .pergurnar: E o que cabia, então, a Arguida fazer?. A resposta é simples, e

decorre das normas de auditoria por cuja violação foi condenada: obter prbva de.auditoria

(apropriada e .s.uf7ciente) de que, na valorização daquele saldo. o BES respeitou aquela

norma contabilística. Para o que, em corroboráção do julgamento levado a cabo pela

entidade auditada, teria de obter evidência (prova de auditoria) que lhe permitisse conclui);

com aceitável grau de segurança, que não existiam, efetivamente, indícios de imparidade

nessa exposição, nem imparidades por registar sobre a mesma."

Conclui-se, assim, pela improcedência do erro de direito invocado pela

Recorrente, tendo a sentença recorrida« feito uma correcta subsunção dos factos provados às

normas aplicáveis e uma correcta interpretação destas.

- as demonstrações financeiras individuais do BES, por referência a 31 de

dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2013 — em especial, o terna da prova de auditoria

suficiente e apropriada sobre créditos à e o erro de direito na interpretação das

normas de auditoria aplicáveis

Também no que respeita as demonstrações financeiras individuais do BES, por

referência a 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2013, e em especial sobre a falta de

prova.de auditoria suficiente e apropriada sobre créditos à a Recorrente alega que a

sentença incorreu em erro sobre as normas de auditoria aplicáveis.

Alga, em síntese, que não violou o disposto no §19 das NTRA e no §da DRA 510,

.tendo, em conformidade com o exigido por essas normas, obtido prova de auditoria

apropriada e suficiente sobre a adequada valórização (imparidade) dos créditos concedidos

pelo BES ao

pelo BE a entidades do

Que obteve e analisou informação sobre os créditos concedidos

de que não 'resultava haver discordância da avaliação

efectuada pelo BES relativamente a esta matéria, à luz das disposições da IAS 39 em vigor à

data. O seu entendimento qbanto à adequação da imparidade registada pelo BES sobre os

créditos do alicerçou-se no facto de o crédito se encontrar performing e se tratar.
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de um Grupo de empresas alienado no decurso de 2010 pela Rio Forte, por um valor de cerca

de 380 milhões de euros, o que, no, seu entender, significava que uma terceira entidade não

relacionada atribuiu ao negócio do grupo, um valor superior. à divida em cerca de 380

milhões, o que indiciava que o era capaz de gerar fluxos de caixa no futuro,

"após a venda, suficientes para a regularização das suas responsabilidades para com o BES.

Alega ainda que o crédito concedido pelo BES, através da SFE Madeira., foi

igualmente analisado no âmbito do exercício transversal de revisão da imparidade da carteira

de crédito efectuado com referência a 30 de Abril de 2013, o qual foi realizado pela KPMG

Portugal, mas liderado pelo BdP ,com quality assurance dã PricewaterhouseCoopers

("PWC")". Não tendo, na sequência do envio das fichas de crédito preparadas pela Recorrente

no âmbito do ETRICC -1 para o BdP e a PwC, sido levantada qualquer questão relativa ao

crédito concedido ao

recurso.

que:

O Ministério Público e a CMVM defenderam a improcedência deste segmento do

' Vejamos.

Na sentença foram considerados provados os factos 459. a 482., nomeadamente

461. 0 BES relevou os créditos • por si detidos, em 31/12/2012, sobre as referidas sociedades do.Grupo

na rubrica Trédito,a Clientesa do balanço des suas demonstrações financeiras individuais referentes ao

exercício de 2012.

462. 0 valor individual da exposição do BES a cada uma das referidas entidades era, em 31/12/2012,

superior aà nível de materialidade de perfonnance definido pela KPMG no âmbito e pare efeitos.da auditoria sobre

as demonstrações financeiras individuais do BES (€ 9.000.000,00). .
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464. A KPMG tinha conhecimen to, à data da realização da análise referida.no ponto anterior, de que:

a) No exercício de 2009, o havia apresentado um resultado negativo de 38,645 milhões

de USD;

b) Em termos de estrutura financeira, o total de ativo dc era, em 2009, de 555,57milhões

de USD, financiado apenas em 49,2 milhões de capitais próprros, existindo uma elevada dependência do Grupo

de financiamento por capitais alheios;

c) Em 2011 e 2012 nenhum dos créditos concedidos pelo BES às empresas do tinha

associadas garantias reais;

d) Não se encontravam disponíveis dernonstrações financeiras das sociedades do cujos

créditos foram analisados pela KPMG;

(..«)

465, A KPMG concluiu, com referência ao exercício de 2012, pela inexistência de imparidade.

adicional a registar nos créditos detidos pelo BES sobre as várias sociedades do e que o

valor de imparidade atribuldo pet() BES (e correspetivo provisionamento) era apropriado, com fundamento (i)

no facto de não existir registo de incumprimentos, nem de incidentes junto do Banco de Portugal, (h) na

informação, constante do Relatório e Contas da Rio Forte SOPS, S.A., referente a 2010, de que, no decurso

desse ano, a Rio-Forle SOPS, S.A. havia alienado a sua participação no (66%), por um total de

380 milhões de euros, o que (no entendimento da KPMG) denotava um equity positivo, pelo que não era

expectável uma pertfa pare o Banco (BES).

466. A KPMG, no âmbito da revisão por si efeluada, corn referência a 31/12/2012, sobre a imparidade

dos créditos detidos pelo BES sobre empresas do não efetuou procedimentos e não obteve

• (nem analisou) informaçãO que !he permitissem concluir sobre a recuperabilidade do valor dos referidos

créditos e, consequentemente, que o valor de imparidade (e respetivo provlsionamento) registado pelo BES

. era adequado.

• Com efeito,

467. (i) A valorização do crédito a clientes constitui uma área de elevado risco de auditoria,

designadamente, face ao impacto que o reconhecimento de imparidades comporta no balanço e nos resultados das

Instituições de Crédito, e ao envolvimento de julgamento por parte da respetiva gestão na estimativa do valor da

imparida-de desse ativo.
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. 468._A KPMG não obteve (nem analisou) as demonstrações financeiras (auditadas ou não auditadas)

469. A KPMG não obteve (nem analisou) um plano de negócios do

470, A KPMG não obteve (nem analisou) as demonstrações financeiras (auditadas ou não audrtadas)

das sociedades

471, A KPMG não obteve (nem analisou) um piano de negócio das sociedades

472. A KPMG não avaliou, com base em pianos de negócio e demonstrações financeiras (auditadas ou •

não auditadas), a capacidade das sociedades

de,

no Muro, gerarem fluxos de caixa disponiveis para liquidar a totalidade do valor dos créditos que lhes haviam sido

concedidos pet,BES.

473. (ii) A KPMG tinha conhecimento da existência de indícios de prova objetiva de imparidade

dos créditos detidos pelo BES sobre as sociedades do

474. (6.1) A KPMG tinha conhecimento de que:

a) o total de ativo do era, em 2009, de 555,57 milhões de USD, financiado apenas em

49,2 milhões de 1/SO de capitais próprios, existindo, a essa data, uma elevada dependência do Grupo de

•financiamento por capitais

• b) o crédito de médio -longo prazo concedido pelo BES, em 27/10/2(107, à !eve, em

parte, como finalidade "refinanciara dívida e os juros" relacionados com a parceria estabelecida com a

c) o descoberto autorizado concedido à linha como finalidade -"apoio à tesouraria";

d) o crédito em conta corrente concedido polo BES à teve, em

parle, como finalidade liquidação do serviço de divide da participada

e) o crédito em conta corrente concedido pelo BES à teve como finalidade a 'a

liquidação de responsabilidades e liquidação do deficit operacional";
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Oà exceção do crédito de médio -longo prazo concedido à que tinha um reembolso

'bullet" (capital e juros) e 6 anos, todos os demais créditos concedidos pelo BES às empresas do

que foram objeto de análise pela KPMG, eram de curto de prazo e foram sendo, pelo menos entre 2011 e

- 31/12/2012, sucessivamente renovados;

g) o valor global do crédito concedido pelo BES à aumentou de

€24.349.556,00, em dezembro de 2011, para E 47.415.237,00, em outubro de 2012, e para E 52.812.483,00, em

•dezembro de 2012;

h) o valor global do crédito concedido pelo BES à

Ilaumentou de E 7.245.158,00, em 31112/2011, para €10.721.929,90, em outubro de 2012, e para €11,366.798,00,

em dezembro'de 2012;

I) o valor global do crédito concedido pelo BES à aumentou de €25.466.625,00, em

31/12/2011, para €26.167.936,60, em outubro de 2012, e para E26.514.206,00, em dezembro de 2012; ,

j) valor global dos créditos detidos pelo BES sobre as sociedades do aumentou de

€120.928.000,00, em '31 de dezembro de 2011, pare €148.511.000,00, em. outubro de 2012, e para

€153.480.775,00, em dezembro de 2012, tendo parte desses aumentos,servido para liquidar responsabilidades e

serviço de divide (juros e comissões) dessas sociedades perante o BES;

k) Nenhum dos créditos concedidos pelo BES às empresas do que foram analisados

pala KPMG tinha associadas garantias reais.

475. (ii.2) A KPMG tinha 'conhecimento de que, a 31/12(2012, o BESA era igualmente credor de

sociedades do designadamente através dos seguintes créditos: a) um crédito sobre a

no valor de 116,199.000,00 USD, e com colaterais associados valorizados

em 52.800 milhares de USD; b) um crédito sobre a  1 1 . . . 1 ~ 1 1 1 . 1 1 no valor de 198.549

milhares de USD, sem colaterais associados e/ou identificados; c) um crédito sobre a

111111~11111, 98.880 milhares de USD, sem colaterais associados e/ou identificados.

476, A KPMG tinha conhecimento de que o BESA detinha, em março de 2012:

' i) um crédito no valor de, pelo menos, 70.000 milhares de USD sobre a empresa

~1, que, deacordo com osregistos do BESA, se encontrava vencido há mais de 180 dies;
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um crédito sobre a empresa "111.111~11111.11..111no valor de, pelo

menos. 40.293 milhares de USE), que, de acordo com os registos do BESA, se encontrava vencido há mais 180

dias

477. A KPMG, no âmbito da revisão qua efetuou sobre a Imparidade dos créditos detidos pelo

BES sobre as várias empresasdo não realizou procedimentos de auditoria, nem obteve (nem

analisou) informação que !he permitissem concluir sobre a adequ'ada valorização, de acordo com as Normas

de Contabilidade Ajustadas ("NCA"), dos créditos por si analisados, não tendo assim obtido, relativamente

aos créditos detidos pelo BES, em 31/12/2012, sobre o 'prova de auditoria, apropriada e

stfficiente, documentada nos seus papéis de trabalho, de suporte à asserção "valorização" do ativo.

478, Em 31/12/2012, o valor global dos créditos detidos pelo BES sobre as sociedades

compreendidas no era (significativamente) superior ao nível de materialidade global definido

pela KPMG no âmbito e para efeitos de auditoria às contas individuals do f3ES (€12.000.000,00).

479. A KPMG emitiu, no dia 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre a informação financeira contida nas demonstrações financeiras individuals do BES referentes ao

exercíciode 2012, afirmando que (...)

480. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na pró fica das factos descritos, os quais são factos

próprios, em que interveio e que praticou.

481. A KPMG sabia que: (...) .

• 482. A KPMG quis praticar as factos supra descritos.

778 AKPMG tinha, assim, conhecimento; à data da opinião por si emitida na Certificação Legal

das Contas e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais do BES referentes ao

exercício de 2013, que:

a) a alienação, em 2010,. da participação da Rio Forte no não tinha chegado a

efetivar-se;

b) em 31/01/2014, estariam em curso negociações com outro comprador;
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c) a 31/12/2013, oelliMiliainda integrava o perímetro de consolidação da ES1 e, como tal, fazia

parte do Grupo Espirito Santo (GES);

d) De acordo com informação transmitida pela ES1 e, bem assim, de acordo com uma versão não

assinada(e, à data, ainda em discussão) do novo contrato de venda da participação da Rio Forte no

(que não identificava o potencial comprador), o preço pelo qua/ as ações sedam vendidas ascendia a 127.550

milhares de USO (a que correspondia um valor de cerca de 94.299 milharesde euros), ou seja, a cerca de 1/3 do

valor da transação divulgada em 2010 (380 milhões de euros);

e) O valor de 39.678 milhares de USO, relativo ao registo, ern 2010, da venda da à

no âmbito do processo de alienação da que deveria ser regularizado até 31 de março de

2011 (após conclusão dos frémitos legais obrigatórios em Angola para a transmissão efectiva das acções) não havia

ainda sido recebido.

I) O perímetro final de alienação da IM era ainda incerto, no que se refere a um conjunto empresas

dedicadas a negócios non — core, tendo os compradores urn periodo.de 60 dias após a tomada de.controlo da

para decidir as empresas que seriam efetivamente adquiridas.

779. Entre maio e julho de 2013, o Banco de Portugal conduziu uma ação especial de inspeção às

carteiras de crédito dos oito maiores grupos bancários nacionais, corn referência a 30 de abril de 2013 qua consistiu

num 'Exercicio Transversal de Revisãb da lmparidade da cadeira de Crédito dos principais grupos bancários

nacionais ("ETRICC')".

'780. Os trabalhos do ETR1CC foram realizados pela Pricewaterhouse Coopers, SROC, S.A. (doravante

simplesmente PwC").

781.A PWC emitiu, no dia 14 de março de 2014, no contexto do ETR1CC2, o relatório relativo ao Grupo

Espirito Santo (não financeiro), no qual fez constar, a propósito do plano de negócios da ES1 por sí analisado, a

seguinte informação.' 'a alienação da ainda não se concretizou, mas é expectável que a mesma se venha a

concretizar a curio prazo. De acordo com o contrato (não assinado) que nos foi disponibilizado, a operação irá ser

concretizada por 128 milhões de USO, sendo que destes 50 milhões de USD estão previstos em clausulas de profit

sharing e claw - back e, por prudência, não estão a set consideradas no Plano de Negócios' ".

782. A KPMG teve acesso 8 analisou, no âmbito da auditoria sobre as demonstrações financeiras

individuais do BES referentes ao exercício de 2013, o relatório emitido pela PWC, no dia 14 de março de 2014, no

contexto do ETR1CC2, relativo ao Grupo Espirito Santo (não financeiro).
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783. À data da opinião emitida pela KPMG na Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras individuals do BES referentes a 2013, a venda d~ não

se tinha concretizado.

784. Todavia, a KPMG:

i. não obteve e não avaliou com base em demonstrações financeiras auditadas (ou, sequer, não

auditadas) elou num plano de negócio por si testado, a situação financeira e/ou de viabilidade económica do Grupo

não obteve e não avaliou com base em demonstrações financeiras auditadas (ou, sequer, não

auditadas) elou num plano de negócios por si restado, a capacidade das empresas d. devedoras do

BES (ainda que com o apoio do Grupo) de, no futuro, gerarem fluxos de caixa disponíveis para liquidar a totalidade

do valor dos créditos que lhes haviam sido concedidos (pelo BES);

785. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho informaçâo que permitisse a um revisor

auditor experiente, sem conhecimento prévio do BES e do trabalho desenvolvido pelo auditor, compreender o

juAgamento por si efetuado e os fundamentos da sus conclusão sobre a adequada valorização dos créditos detidos

pelo BES, em 31/12/7013, sobre as entidades do •(cuja imparidade foi objeto de revisão).

786. A KPMG não documentou, nos seus papéis trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de

2013 do BES, por referência à revisão por si efetuada sobre a imparidade dos créditos detidos pelo BES sobre o

os factos de.que, após 30 de setembro de 2013, tomou conhecimento, relativos 4 venda da

Ileffidesignadamente, que:

se, e;

• r) A alienação, em 2010, da participação da Rio Forte no , não tinha chegado a efetivar-

ii) A 30/01/2014 ainda estavam em curs.o negociações com outro corn.prador;

III) Segundo nova informação obtida, designadamente com base numa versão não assinada do contrato

de venda, o valor pela qual as açóes seriam vendidas ascendia a 127.550 milhares de USD (a que correspondia um

valor de cerca de 94.299 milhares de euros), sendo que, desse valor, 50 milhões de USD estavam previstos em

cláusulas de profit sharing e claw - back.

787. Em suma: A KPMG não efetuou procedirrientos de auditoria e não obteve e não analisou

informação respeitante *aos créditos detidos pelo EIES sobre as referidas empresas do (que

foram por si analisados) que lhe permitissem concluir, para efeitos de auditoria sobre as demonstrações

• '  5 5 8



Processo: 290/20.2YUSTR.L1
Referencia: 17739995

Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

• Recurso Penal

financeiras individuais do BES relativas ao exercício de 2013, sobre a 1) recuperabilidade do valor dos

referidos créditos e, consequentemente, sobre a sua adequada valorizaçâo (imparidade), de acordo com as

NCA's pela inexistência de distorções materialmente relevantes nas referidas demonstrações financeiras,

decorrentes (individualmente ou de forma agregada com outras distorções) da inadequada valorização dos

referidos ativos.

788. A KPMG não obteve, relativamente aos créditos detidos pelo BES sobre as várias empresas

do (que foram por si analisados), de forma a suportar a opinião por si emitida na Certificação

Legal das Contas e Relatório cio Auditoria sobre as demonstrações finahceiras individuais do BES.

referentes 'ao exercício de 2013, prova de auditoria, apropriada e suficiente, documentada nos seus papéis

de trabalho, de suporte à asserção "valorízação" do ativo.

789. AA não ter obtido prova de auditoria, apropriada e suficiente, sobre 8 (adequada) valorização dos

créditos detidos pelo BES, em 31/12/2013, sobre as várias empresas do e relevados no balanço

individual do BES, a KPMG não obteve, face à materialidade do valor dos referidos ativos e ao risco de

distorção material associado à sua inadequada valorização, prova de auditoria, apropriada e suficiente,

documentada nos seus papéis de trabalho, para suportar a sua opinião de que as. demonstrações

»financeiras individuals do BES apresentavam, de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos

materialmente relevantes, a posição financeira do BES, em 31 de dezembro de 2013, o resultado das suas

operações, o rendimento integral, os fluxos de caixa e as alterações no capitais próprios no exercício findo

naquela data, em conformidade com as NCA's, tat como definidas pelo Banco de Portugal.

790, Ademais, a KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho informação que permitisse

a um revisor auditor experiente, sem conhecimento prévio do BES e do trabalho desenvolvido pelo auditor,

compreender o julgamento por si efetuado e os fundamentos da sua conclusão sobre a adequada

valorização dos créditos detidos pelo BES, em 31/12/2013, sobre as entidades do (cuja

imparidade foiobjeto de revlsâo).

791. A KPMG emitiu, a 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria

sobre as demonstrações financeiras individuais do BES referentes ao exercício de 2013, afirmando que as mesmas

"apresentaarde forma verdadeira e apropriada, em todos os espetos materialmente relevantes, a posição financeira

do Banco Espirito Santo, S.A., em 31 de dezembro de 2013, o resultado das suas operações, o rendimento integral,

os fluxos de caixa e as alterações nos capitais próprios no exercício findo naquela data, em conformidade com as

NCA's, tal como definidas pelo Banco de Portugal e a informação nelas constante é comp/eta, verdadeira, atual,

clara, objetiva e lícita".
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• • 792. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos supra descritos, os quais são

factos próprios, em que interveio e que praticou.

793. A KPMG sabia que: (..ndestaques nossos]

4-

Também aqui a Recorrente não tem.razão, não tendo a sentença incorrido em

qualquer erro de interpretação das normas aplicáveis e por violação das quais a condenou.

Como se escreveu na sentença, apreciando já os argumentos da Recorrente

aduzidos na sua impugnação judicial e que vem reiterar nestes recurso:"no ámbito da revisão

pela mesma efetuada sobre a imparidade dos créditos detidos pelo BES sobre o "Grupo

(ou sobre quaisquer 'outros devedores), a KPMG não podia bastar-se com

informação que apenas "indiciasse" a * viabilidade económica desse grupo ou a capacidade

das empresas desse Grupo para reembolsarem os créditos que lhes haviam sido concedidos

pelo BES.

Na verdade, tal revisão — j)rocedimento substantivo de auditoria traduzido em
testes ao conteúdo de saldo, com vista a apurar a. existência de distorções sobre a sua

valorização - .foi levada a cabo no âmbito de uma revisão legal/auditoria de contas, exame

este que, nos termos das normas técnicas de revisão e auditoria aplicáveis, deveria ser

planeado e executado com vista a obter um nível de segurança aceitável (elevado, .embora

não absoluto) sobre a inexistência de distorções materialmente nas demonstrações

financeiras Objeto de revisão/auditoria. Pelo que, por razões óbvias, isso não é compaginável

corn conclusões do auditor sobre adequada valorização de "créditos a clienies" suportadas

em informação meramente "indiciária" da capacidade dos devedores para reembolsarem a

integralidade dos valores dos créditos cuja hnparidade seja analisada.

Como já se esclareceu, o trabalho do ROC/auditor sobre as demonstrações

financeiras de uma entidade auditadu é funcionalmente dirigido a um resultado: dar
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segurança sobre a sua natureza verdadeira e apropriada. O auditor é, aids, a única

entidade cuja atividade se dirige especificamente a esse resultado.

Toda a razão de ser dá atividade de auditoria nesta sede, a sua especificidade,•
traduz-se ern dar segurança (um nível elevado de segurança, embora não absoluto), ao utente

da informação de que as demonstraçõeSfinanceiras dão um retrato verdadeiro e apropriado

da situação patrimonial, económica e.financeira da entidade auditada," [destaques nossos]

• Quanto ao entendimento de que da KPMG sobre a adequação da imparidade

registada pelo BES se ter alicerçado no facto de o crédito de encontrar performing e se tratar

de um Grupo de empresas alienado no decurso de 2010, pela Rio Forte, por um valor de cerca

de 380 milhões de euros, e de que, na sua percepção, esse valor era o justo valor de transação,

não tendo qualquer informação que levasse a crer que o valor do mercadó era distinto,

escreveu-se acertadamente na sentença: "a adequada ponderação deste factor, implicava que a informação

sobre o valor de venda da tivesse deixado de ter atualidade que permitisse, sem informação adicional,

afirmar a manutenção dos pressupostos com base nos quais havia sido fixado o preço da operação de

aquisição/venda: como a Arguida barn sabe, dois anos ou mesmo um ano é tempo bastante parã a situação finãnceira de

um Grupo poder deteriorar-se de forma significativa.

E, por outro !ado, reforçava a impossibilidade de concluir, corn razoável grau de segurança, apenas

. com base nessa infomtação, que as empresas desse Grupo que eram devedoras do BES tinham, em 31/12/2012,

capacidade para reembolsarem a integralidade do valor dos créditos que lhes haviam sido concedidos pelo BES

(valor esse que, em dezembro de 2012, ascendia a'mais de cento e cinquenta milhões de euros).

Sintetizando, a informação de que a havia sido alienada, em 2010, pelo valor de 380 milhões de

.usb, não constituía, à data da análise levada a cabo pela Arguida sobre a imparidade dos créditos do BES sobre o

la um indicador minimamente fiável sobre a 'situação financeira elou viabilidade económica desse
Grupo dasempresas do mesmo que eram devedoras do BES."

De igual modo, quanto ao facto de, à data da análise da Recbrrente, não existirem

registos de incumprimentos desses créditos junto do,Banco de Portugal, "era insuficiente para a
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Arguida poder concluir pela inexisténcia de risco quanto à recuperabilidade desses créditos ou pela inexistência de indícios

de imparidade.

Na verdade, apesar de tais créditos poderem no apresentar regislos de incumprimentos junto do BES (ou

registo de incidentes do Banco de Portugal), facto é que, como resulta dos factos provados, à exceção do crédito de 'médio-

longo prazo concedido à que tinha um reembolso 'bullet (capital e juros) a 6 anos, todos os demais

créditos concedidos peio BES às empresas do que foram objeto de análise pela KPMG, eram de curto de

prazo e foram'sendo, pelo menos entre 2011 e 31/12/2012, sucessivamente renovados, e o valor global dos créditos

detidos peio BES sobre as sociedades do aumentou de €120.928.000,00, em 31 de dezembro de 2011, para

€146.511.000,00, em outubro de 2012, e para €153.480.775,00, em dezembro de 2012, tendo parte desses aumentos

servido para liquidarresponsabilidades e serviço de divide (luros e comissões) dessas sociedades perante o BES.

O que, para além de serem do conhecimento da Arguida, claramente indiciavam, por um lado, a

incapacidade das sociedades devedoras para fazer face ao serviço de divida do BES (maxirne, dificuldades das

empresas doeMillem gerar fluxos de caixa para proceder ao reembolso de tais créditos e ao pagamento dos juros

aos mesmos associados), e, por outro lado, que erames referidas sucessivas renovações e aumentos dos valores dos

créditos que estavam na base da ausência de registo de incumprimentos de prestações de capital e juros.

indicios esses que resultavam ainda reforçados pelo facto de o ser também devedor do

BESA, maxime através de créditos concedidos a sociedades desse Grupo (uma das quais também devedora do BES: a

que, de acordo com os registos internos do BESA, se

encontravam em situação de incumprimento há mais de 180 dias."

Quanto a esta 'última referência, não está em causa a adequação da imparidade

registada pelo BESA sobre os referidos créditos do mas sim, como sublinhado

pela CMVM na sua resposta, o conhecimento pela Recorrente de factos com impacto na sua

avaliação da adequação da imparidade registada pelo BES sobre créditos pelo mesmo detidos

sobre empresas desses mesmo grupo. Avaliação essa para a qual não é indiferente o valor

global da exposição devedora desse Grupo no mercado bancário, bem como a existência de

créditos de empresas desse grupo em situação de incumprimento, já que a existência de

(outros) créditos de um devedor em situação de incumprimento constitui um dos indícios mais

evidentes da existência de prova objectiva de imparidade numa conta a receber.

A Recorrente, ainda, assim, não obteve, nem analisou as demonstrações

financeiras, auditadas ou não auditadas, do um plano de negócios do Grupo
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as demonstrações financeiras (auditadas ou não auditadas) das sociedades (do

Nem •
avaliou, com base em planos de negócio e dernonstrações financeiras (auditadas ou não

auditadas), a' capacidade das sociedades

de, no futuro, gerarem fluxps de caixa disponíveis

para liquidar a total idade do valor dos créditos que lhes haviam sido concedidos pelo BES.

Pelo que não pode senão concluir-se que a, Recorrente não obteve nem analisou,

no âmbito da auditoria de 2012, informação que lhe permitisse concluir, corn aceitável grau

de segurança, sobre a adequação, à luz das NCA, do valor da imparidade registada.pelo' BES

' sobre os referidos* créditos,. não tendo, consequentemente, obtido prova de auditoria

apropriada e suficiente de suporte à adequada valorização desses créditos.

Violando, assim, o disposto no l9 das NT RA e no §4 de ORA 510, já várias

vezes citados. •

Quanto ao facto de,- no âmbito do ETRICC I, a PWC ou o Banco de Portugal não

terem colocado em causa as conclusões a que a Recorrente chegou, no âmbito desse exercício,

sobre a adequação 'da imparidade registada pelo BES sobre os referidos créditos: comb se

escreveu na sentença: "o que está em causa no âmbito do presente' processo de contraordenação é a conduta

adotada pela Arguida no âmbito da revisão legal/auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais do M S '

referentes a 2012 (maxim, o incumprimento pela Arguida, no âmbifo desse trabalho, das normas de auditoria aplicáveis),

para a qual são irrelevantes os julgamentos efetuados, em momento posterior, por outras entidades sobre a adequação do

trabalho realizado ou conclusões formuladas pela Arguida no âmbito de outros trabalhos, ademais de natureza e finalidade

distinta de uma revisão legal/auditoria de conies.
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Sem prejuízo do exposto, sempre se diga que, de acordo com o alegado pela Arguida na defesa, a sua

conclusão, no âmbito do ETRICC1, sobre a adequação da imparidade registada pelo BES sobre os créditos do

terá assentado, em 'parte, em informação de que a Arguida não dispunha (nem considerou, como

evidenciam a informação documentada nos papéis de trabalho em que documentou a sua análise) à data em que

emitiu a sua opinião sobre as demonstraçôes financeiras individuals do BES referentes a 2012: ou seja, a informação

'de 'que o tersido adquirido por valores significativos, por entidades de Capitals' angolanas com

capacidade financeira significative e interesse no desenvolvimento do negócio e.que confirmaram por escrito a sua

•intenção de concretizar o negócio."

. Relativamente à auditoria de 2013, em que a Recorrente concluiu uma vez pela

adequação do valor da imparidade registada pelo BESA sobre os créditos em questão — tendo
já conhecimento de que a venda da não se tinha concretizado e estavam em curso

negociações com outro possível comprador, que estaria disposto a pagar (apenas) 1/3 do

valor de venda divulgado em 2010 — tendo considerado, sem mais, que o valor da possível
venda em curso continuava a suportar a capacidade das empresa do para

fazerem face ao serviço de dívida do BES, não vemos como não concordar com o que se

escreveu na sentença:

'A informação (divulgada no Relatório e Contas da Rio Forte) sobre a alienação, ern 2010, da participação

da pelo valor de- 380 milhões de USO, já era insuficiente para que, no âmbito da revisão efetuada pela

Arguida, com referência a 30/09/2013 (ou seja, certa de Iris anos decorridos desde a data da venda anunciada),

sobre a imparidade dos créditos detidos pelo BES sobre empresas desse grupo, a Arguida pudesse concluir, corn

aceitável (ou sequer moderado) grau de segurança, pela capacidade das referidas empresas para reembolsarem os

créditos que lhes haviam sido.concedidos pelo BES.

Mais: a informação, a que a Arguida teve acesso, sobre a não concretização da venda dal."

anunciada em 2010, e sua "substituição" por uma eventual nova venda, por um valor significativamente inferior, e ainda em

negociação, a um comprador não identificado, não poderia ter deixado de levar a Arguida a rever o'seu julgamento

sobre a inexistência de indícios de prova objetiva de imparidade do valor da exposição do BES ao referido grupo.

Como é evidente - tendo em canta 8 larga experiência, nacional e internacional da Recorrente, na

actividade de auditoria, ademais na qualidade de ROC/Aikido( a mera existência de um contrato de venda da em

formato draft, ainda em negociação, sem identificação do comprador, em que não estava ainda, sequer, definido o âmbito

• das empresas qua iriam ser adouiridas, e em que o valor de transação previsto correspondia a cerca de 1/3 do valor

divulgado ern 2010, não permitia per se concluir, com aceitável segurança, pela viabilidade económica do Grupo
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ou que as empresas desse Grupo que eram devedoras do BES leriam capacidade de, no futuro, gerar meios

para fazer face ao serviço de divide do BES.

É perfinente a menção da Recorrente de que a inexistência de colaterais que garantam o reembolso de um

crédito não constituí, por si só; sinal da existência de imparidade, também é bom de ver é que, na ausência de colaterais — •

como era o caso dos créditos detidos pelo BES sobre o - a conclusão sobre a inexistêncía de

imparidade num crédito fica estritamente dependente da obtenção de evidência sobre capacidade do devedor para

gerar fluxos de caixa para reembolsar a íntegralidade do respetivo valor (incluindo o pagamento juros). Capacidade

essa que a informação referida no ponto anterior manifestamente não permitia concluir existir.

(—)

A Recorrente estava a par de uma panóplia, de factos que não só suscitavam dúvidas sobre a solidez da

situaçâo financeira do como indiciavam a falta de capacidade das entidades desse Grupo devedoras do

BES para gerarem fluxos de caixa suficientes para fazer face ao serviço de divida desse Banco.

O facto de, não obstante ter skin estruturado numa lógica bullet, e o cumprimento do respetivo serviço de

divida ser garantido pela o crédito de médio -longo prazo detido pelo BES sobre

ter sido, ern outubro de 2013, objeto de renegociação (tendo respetivo prazo de vencimento sido

prorrogado por um ano) constituía, aliás, um claro indício da existência de imparidade nessas exposições.

Donde, pelo menos enquanto a venda da não fosse efetivamente concretizada, e a

informação sobre os respetivos pressupostos e concifções divulgados e por si analisados (nomeadamente no que se

refere à situação financeira do adquirente e respetivas intenções relativamente aos negócios do a Arguida,

• de forma a poder concluir, com aceitávél grau de segurança, sobre a adequada valorização (imparidade) dos

créditos detidos pelo BES sobre as várias empresas do não podia ter deixado de obter (e analisar)

informação adicional que suportasse a capacidade das referidas empresas (ainda que corn o apoio do Grupo) de,

no futuro, gerarem fluxos de caixa disponíveis para liquidar a totalidade do valor dos créditos que lhes haviam sido

concedidos pelo BES.

' O que, porém, a Arguida .não acautelou, porquanto: 1) não obteve e não avaliou com base em

demonstrações financeiras auditadas (ou, sequer, não auditadas) e/ou num plano de negócio poi si testado, a situação

finénceira elou de viabilidade económica do ii) não obteve e não avaliou com base em demonstrações

financeiras auditadas (ou, sequer, não auditadas) Wou num plano de negócios por si testado, a capacidade das empresas

do devedoras do BES (ainda que com o apoio do Grupo) de, no Muro, gerarem fluxos de cãixa disponíveis

para liquidar a totalidade do valor dos créditos que lhes haviam sido concedidos (Pelo BES).
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A este propósito refira-se que, cerca de trés meses depois, o risco existente, e que a Arguida não mitigou

(para efeitos de formulação de um juízo consciente e fundado sobre a inexistência,de imparidade adicional a register sobre

tais créditos). materializou-se:

1. Ern reunião do Conselho de Administração do BES havida em 24 de julho de 2014 - ou seja, cerca três

meses após a Arguida ter emitida a sua opinião sobre as demonstrações financeiras individuals do BES foi

apresentado e discutido urn documento intitulado 'Estimative perda potencial pare o BES derivada do incumprimento do

GES", no qual se referia ter o BES recebido contas não auditadas da apresentavam uma situação liquida

consolidada de 500 milhões de USD negativos. (cf. lis. 32315-3246; 3247-3250, 3251-3254)

ii. O BES aprovou e divulgou, no dia 29/0/2014, o relatório e coritas intercalar Consolidado e Individual

relativo ao 1.° semestre de 2014, no qual fez constar a seguinte informação: °(...) Existe uma exposição bruta de 297MC

relativa ao que, segundo informação prestada pelo Grupo Espirito Santo, terá sido vendido, através de um

processo que ainda não se encontra encerrado, mas com conclusão prevista para breve. Esta exposição foi objeto de

urna provisão na parte,não coberta pr colaterais no montante de 239fife. (cf. lis. 1885-2057, maxima lis. 1690v)

iii. Sendo que, segundo a informação prestada pela Arguida à equipa de inspeção do CkSA (max/me,

através de e-mail datado de 24.02.2016 - cf lis. 3109 e ss dos autos, max/me lis. 3114), o referido registo da imparidade

sobre os créditos do BES sobre a piendeu-se com o facto de k[n]o período de fecho de contas do BES do primeird

semestre de 2014, que ocorreu desde o final de junho até final de julho de 2014 , para além de dúvidas quanto à data de

concretização da venda da entidade', surgiram também dúvidas quanto aos termos essa venda poderia vir a ser concluída,

existindo informações de fontes internas do Banco de que o comprador não iria assumir a divide da perante o BES

Foi neste contexto que, já no final do primeiro semestre de 2014, o Conselho de Administração do BES julgou

necessário Considerar o crédito da como estando em imparidade, tendo reconhecido uma perda pelo valor

total do crédito após a dedução dos. colaterals existentes". [destaques nossos]

Face á matéria de facto provada e tendo em conta a redacção do §I9 da NTRA (0

revisor/auditor deve • obter prova de revisão/auditoria apropriada e suficiente, através de inspecções,
observações, inclagações, confirmações, cálculos é procedimentos analíticos, cuja realização e conclusões

devem ser adequadamente documentadas por _forma a suportar a sua opinião) e §4 da DRA 510 ( a  p r ova

de revisão/auditoria a obter deve ser apropriada (qualidade e relevância) e suficiente
(quantidade) deforma a permitir ao revisor/auditor extrair conclusões razoáveis nas quais

baseia a sua opinião, devendo tal prova ficar devidamente documentada nos seus papéis de

trabalho), temos que concluir que o Tribunal a quo não incorreu em qualquer erro de
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interpretação destas normas, aplicáveis ao caso, nem ern qualquer erro de julgamento ao

condenar Recorrente pela sua violação.

lmprocede, assim, o recurso, também nesta parte.

Do erro de direito na interpretação do dever de documentacão. bem como a

pulidade da septeno — a questão da documentação relacionada com a asserção "existência" e

"direitos e obrigações" da carteira de imóveis do BESA

A Recorrente invoca a nulidade da sentença ,recorrida, nos termos do disposto no

art. 379.° n.° 1, alínea a), por referência ao artigo 374.°, n.° 2, ambos do CPP, por falta de

fundamentação, alegando que, na fundamentação sobre a matéria de facto, o Tribunal a quo

não escreve uma única linha sobre as razões pelas quais entendeu dar como provado que a

KPMG Portugal não documentou nos seus papéis de trabalho os procedimentos realizados

para testar as asserções "existência" e "direitos obrigações", relativamente aos imóveis do

BESA.

Caso assim não se entenda, admite a Recorrente, a sentença recorrida está

inquinada por um vício de Direito, no que respeita à correcta interpretação e aplicação das

normas de auditoria relevantes, implicando, portanto, a respectiva revogação quanto a estas

infracções.

O Ministério Público e a CMVM defenderam a improcedência quer da nulidade

da sentença quer do erro de direito alegado.

>>

Da nulidade

Nos termos do art. 379.°, n.°1 al. a) do CPP, é nula a sentença que não contiver as

menções referidas no n.° 2 e na alínea b) artigo 374.°, ou seja a fundamentação, que consta da
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enumeração dos factos provados e não provados, bem como de uma "exposição tanto quanto

possível completa, ainda que concisa, dos motivos, de facto e de direito, que fundamentam a

decisão, com indicação e exame crítico das provas que serviram para formar a convicção do

tribunal". •

No caso, nos pontos 1. ("Dever 'de documentação"), LI. (Do dever de documentar•
adequadamente nos papéis de trabalho, de forMa a suportar a opinião, o planeamento dà auditoria, os

procedimentos de auditoria efectuados e a prow; de auditoria obtida, bem como factos importantes que fossem

. do seu conhecimento respeitantes ao trabalho efectuado, nos exercícios de 2012 e 2013 (factos 85 a 98, 161- .

199, 290-298, 318-333, 415-428, 622-640, 708-729,730-737, 738-752, 820-851, 852-873 da decisão recorrida),

e 1.2. ("Da insuficienie documentação, nos papéis de trabalho da KPAIG, do trabalho e pro' va de auditoria

sobre o'«crédito a clientes» (asserções «existência. integralidade, direitos e 'obrigações e valorização») e

«imóveis» da componente BES11, exercícios de 2012 é 2013 e, ainda, da não documentação de factos

importantes do conhecimento da Recorrente respeitantes ao trabalho de auditoria realizado. Da documentação

(omissão e qualidade) da auditoria da Recorrente sobre adequação de valorização da imparidade da

(factos 820 a 851). Da documentação da análise efectuada pela Recorrente sobre a finparidade de créditos do

BES sobre a Tactos 852 a 873), do capítulo.C, a sentença recorrida faz a apreciação crítica

da prova relativamente às questóes e pontos da matéria de facto que identifica.

O ponto 1. incide sobre o, acervo de factos relacionado com a questão de se

acharem ou não "adequadamente' documentadas' as bases de suporte do julgamento

empreendido pela Recorrente, nos seus papéis de trabalho, com reporte a vários segmentos,

designadamente, componentes, crédito BESA, imóveis BESA (bens não de uso próprio),.

conjunto de imóveis no v6lor de I 1.991.244 milhares de A0A,,carteira de imóveis, bens não

de uso próprio (eixo viário, magestic towers, fidungo de belas e sky fitness),

O ponto 1.2., sobre a "insuficiente documentação, nos papéis de trabalho da

Recorrente, do trabalho e prova de auditoria obtida sobre o crédito a.clientes e imóveis do

componente BESA, no ámbito dos exercícios de 2012 e 2013 (em particular, a (in)suficiência

da documentação dos procedimentos efectuados e a prova de auditoria obtida sobre 'as

asserções «existência, integralidade, direitos e obrigações e valorização»); a não
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documentação, nos seus papéis de trabálho de .facios importantes e do seu conhecimento

relativos ao trabcilho de auditoria realizado."

Escreveu-se logo no início deste ponto 1.2., que a convicção do Tribunal para

considerar a matéria de facto provada resultou "do cotejo crítico dos papéis de trabalho da

Recorrente inclusos nos autos, dado que desse cotejo result(' que a Recorrente neles não

verteu a prova de auditoria concretamente obtida. Por outras palavras, compulsando tais

documentos, que deviam ser autossuficientes e autoexplicativos não é possível reconstruir,

porque neles' não consta, a natureza, extensão e oportunidade dos procedimentos de

auditoria realizados pela Recorrente para responder aos riscos de distorção material por si

identificados, designadamente a «inadequada valorização da carteira de crédito» e a

«existência, titularidade e valorização» da carteira de imóveis."

Prossegue a sentença, neste ponto, clarificando que a Recorrente recebeu da

KPMG Angola um interoffice audit report contendo uma opinião de auditoria limpa (não

qualificada) sobre a informação financeira respeitante ao BESA e• que se destinava a ser
objecto de consolidação nas contas do Grupo BES: O qual, por estar em causa urna auditoria

de Grupo, foi remetido juntamente com o Highlights Completion memorandum, documento

que visava clarificar os fundamentos explanados naquele primeiro documento e conferir ao

auditor do Grupo ferramentas para avaliar da suficiência e adequação dos procedimentos

efectuados e da prova de auditoria obtida em resposta a esses riscos. E qu.e a Recorrente

formulou o seu juízo sobre a adequação e suficiência da prova de auditoria obtida pela KPMG

Angola apenas com base no cotejo crítico desses documentos, sendo que podia, caso o

considerasse insuficiente, ter-se deslocado à geografia onde se localiza a componente e obter,

por si e directamente, mais prova de auditoria; ou, ainda, determinar ao auditor da

componente a realização de procedimentos complementares, a fim de incrementar a prova de

auditoria obtida. O que não fez, bastando-se com a documentação e prova de auditoria obtida

pela KPMG Angola, que considerou adequada e suficiente, incorporando-a como sua.

A sentença elenca neste ponto os documentos que entendeu como decisivos,

referindo que a Recorrente "não disputa nem contrapõe que tenha documentado algo mats-
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para além do que acima se identificou; o que argumenta - e demanda ponderação no plano

do direito - é que tal documentação é suficiente para, por um lado, compreender os

concretos 13rocedimentos efectuados, bem como a prova de auditoria obtida, sendo ainda, na

sua óptica, perceptiveis .os fundamentos com base nos quais validou a conclusão — que
documentou ter-lhe sido reportada pela KPMG Angola de que as provisões económicas

registadas pelo.BESA, para efeitos de reporte ao BES, eram adequadas; e, por outro lgdo,

ainda de acordo com a Recorrente, que la! documentação é stfficiente para concluir, através

do reporte da KPMG Angola, ter sido btida prova de auditoria adequada sobre o crédito a

clientes do BESA, max/me sobre as asserções."[destaque nossol.

Passando de seguida a apreciar criticamente esta argumentação da Recorrente, e

voltando, a dado passo das cerca de 28 páginas de fundamentação crítica da matéria de facto

incluída neste ponto 1.2., a sublinhar que " (...) cotejados aqueles documentos verifica-se que

da sua leitura crítica não résultam espelhados os procedimentos de auditoria empreendidos,

nem a prova de auditoria obtida sobre o crédito a cliente e imóveis do BESA.", "(...) não se

apreende ter sido obtida pela KPMG•Angola - e pela Recorrente - prova adequada e
suficiente de auditoria sobre as asserções «existência, titularidade e valorização (..)".

Faz também uma apreciação crítica do segmento do Highlights de 15 de Fevereiro •
de 2013, referindo que "a valorização de um conjunto de inuiveis .foi considerada testada. e

adequada, embora para tanto não existissem avaliações que o'suportagem" [destaque nosso]:

"Com efeito, foi identificado um risco de «elevada subjectividade inerente à

valorização» desse tipo de citivos; contudo, para o 'ultrapassar a Recorrente lançou mão de

um conjunto de indicadores cuja adequação 'e aptidão para o fim proposto se não alcança:

em que medida o valor pelo qual os referidos imóveis se encontravam registados nas contas

do Banco, portanto, na entidade auditada, mitiga aquele risco de elevada sitbjectividade na

sua valorização? Em que medida ponderar, sem mais, a zona geográfica onde os mesmos se

localizavam ou a evolução dos preços verificada no mercado imobiliário angola nossas zonas

(fls. 1708v e 1709) mitiga risco? O documento é omisso sobre os procedimentos

empreendidos, a sua natureza, oportunidade e extensão, .embora respeitasse a riscos de
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distorção material, não sendo possível aprender ou reconstruir as bases de suporte do

julgamento do auditor nesta matéria: [destaquenosso]

De .facto, além •do que antecede — e especificamente sobre o acervo factual
constante dos p612/os 196, 330, 425 e 726 da decisão condenatória impõe-se concluir que a

documentação preparada e conservada pela Recorrente, respeitante à auditoria sobre a

valorização do crédito a clientes do BESA e sobre os imóveis do BESA, não era suficiente

para o supervisor, CNSA, examinar -adequadamente o trabalho da Recorrente, enquanto

RCO/auditor responsável pela revis.ão legal dos' conk's/auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do Grupo BES referente aos exercícios de 2012 e 2013."

E concluindo, '.`após cotejo crítico e detalhado do sobredito acervo .documental

junto aos autos, pela demonstração, dos factos narrados na decisão administrativa e acima

discriminados, com os mesmos fundamentos atexplanados".

O que tudo torna incompreensível a alegação da Recorrente de nulidade da

sentença .por .falta de fundamentação relativamente às razões pelas quais foi considerado

provado qüe'nào documentou nos seus papéis de trabalho os procedimentos realizados pára

testar as asserções "existência" e "direitos obrigações", relativamente aos imóveis do BESA.

Podendo, naturalmente, continuar a discordar do carácter insuficiente da documentação em

causa, a sentença.contém a fundamentação suficiente da respectiva matéria de facto provada.

Cuja impugnação, reitera-se; lhe está vedada neste recurso, nos termo's do art: 75.° do RGCO.

Improcede, pois, a arguida nulidade da sentença.

Do erro de direito

Improcedendo a nulidade, passemos então 'à análise do erro de direito

subsidiariamente invocado pela Recorrente.
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A Recorrente entende que, das normas de auditoria aplicáveis — nomeadamente,

dos parágrafos 9 e 12 da IAS 36 — resulta que apenas se houver indicadores de imparidade é

que se toma exigível a solicitação de uma avaliação de im.paridade, não sendo a eventual

inexistência de uma avaliação condição necessária para determinar que exista qualquer

insuficiência no trabalho de auditoria.

Estando em causa o cumprimento do dever de documentação dos. procedimento

• de auditoria realizados nas pastas de trabalho do auditor central, o juízo que foi realizado pelo

auditor local do componente BESA (KPMG Angola), que foi depois transmitido ao auditor

central do Grupo BES (KPMG Portugal), e que foi por este aceite, 'está devidamente

documentado. A Recorrente, sustenta, documentou as bases e fundamentos da sua conclusão,

indicando a informação que tomou em consideração para considerar que' não existiam indícios

objectivos de imparidade nos. activos em causa.

Vejamos.

Da matéria de facto resulta que, designadamente, a Recorrente documentou nas

suas pastas de trabalho referentes -à auditoria sobre o exercício de 2012 do Grupo BES o

documento. "Highlights Completion Memorandum - Audit" de 15 de .Fevereiro de 2013

•elaborado pela KPMG (com a informação transcrita no ponto 149); o "Summeny of Control

Deficiencies", assinado por Inês Filipe e datado de 15 Fevereiro de 2013, sobre o sistema de

controlo interno do BESA, que lhe foi disponibilizado pela KPMG Angola (ponto 151); .o

memorando da vídeo -conferência realizada em 25 de Fevereiro de 2013 entre Inês 'Filipe (em

representação da KPMG Angola) e Fernando Antunes (em representação da KPMG), para

discussão do reporte efetuado a 15 de fevereiro de 2013, relativo às demonstrações financeiras

do BESA, para efeitos das contas consolidadas do BES referentes a 31 de dezembro 2012

(pontos 156 a 160); documentou nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES (maxime , através do memorando da videoconferência

realizada, em 25 de fevereiro de 2013, com Inês Filipe, em representação da KPMG Angola)
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ter-lhe sido transmitido pela KP.MG Angola não ter sido possível obter informação suficiente

sobre a existência, titularidade e valorização de "imóveis", releva.dos no balanço do BESA

pelo valor de 11.991.244 milhares de AOA, nos seguintes termos (... ponto 36)); o "

Highlights completion Memorandum — Audit" de 4 de abril de 2014, relativamente à

auditoria efectuada pela KPMG Angola sobre a existência, titularidade e valorização da

"Carteira de Imóveis" do BESA (ponto 620).

- Efectivamente, como refere a Recorrente, a sentença recorrida delimitou "Para

melhor compreensão, atento a convolação jurídica operada e o ágrupamenio dó acervo de

factos, numa única infração, em ex.ecução permanenie" *estarem em causa, no que respeita

"ao dever de documentação, nos papéis de trabalho da Recorrente, os seguintes segmentos

•de facto, atinentes aos exercícios de 2012 e 2013:.

I,) qualidade da documemação relativa às.componentes (factos 85-98 e 622 a 640

da decisão recorrida); •

qualidade da documentação relativa à rubrica «crédito a clientes» do

componente BESA, _com reporte às asserções existência, integralidade, direi/os e obrigações

e valorização (factos 161-169 e 708 a 729 da decisão recorrida);

iii) omissão de documentação de factos importantes do conhecimento da

Recorrente sobre o crédito a clientes do BESA (factos 290 a 298 e 730-737 da decisão'

recorrida);' .

iv) qualidade 'da documentação, relativa «bens não de uso próprio; do Balanço

do BESA, corn reporte às asserções existência, direitos e obrigações e valorização (factos

318 a 333 da decisão recorrida);

v0 qualidade e OfiliNS110 du documentação sobre a existência, titularidade e

valorização dos imóveis BESA (factos 415 a 428 da decisão recorrida);
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vii) qualidade da documentação sobre a carteira de imóveis do BESA (factos 738-

752 da decisão recorrida);

viii) omissão e qualidade da documentação sobre adequação da imparidade

registada pelo BES sobre•os créditos concedidos ao (factos 820-851 da

decisão recorrida) e da (facos 852 a 873 da decisão recorrida)."

Para melhor compreensão, transcrevem-se a seguir os factos essencialmente

relevantes:

325. A informação que a KPMG documentou nos seus papéis de trabalho,

relativa à auditoria efetuada pela KPMG 'Angola sobre a existência, titularidade e

valorização dos imóveis registados na rubrica "Bens Não de Uso Próprio" do balanço do

BESA (a' que, no balanço remetido por esse banco ao BES, elaborado segundo as 1FRS,

correspondia a rubrica "Ativos Não Correntes Detidos para Venda '9, e à verificação do?,

avaliação efetuada pela KPMG'desse trabalho, não permite a um revisor/auditor experiente,

sem conhecimento prévio do "componente BESA" e do trabalho desenvolvido pelo auditor:

a) compreender a natureza, o âmbito/extensão e os resultados dos procedimentos

de auditoria efetuados, e a prova de auditoria concretamente obtida, corn vista a suportar,

relativamente aos imóveis registados na rubrica "Ativos Não Correntes Detidos para Venda"

do balanço do BESA (remetido ao BES para gfelto.s.• de consolidação), as asserções

• "existência", "direitos e obrigações" (tirularidade) e "valorização

b) cómpreender as bases de suporte do julgamento (e/ou os fundamentos da

conclusão) documentado nos papéis de trabalho da KPMG, de que não obsiante as situações

detetadas, de falta de documentação de suporte à valorização de imóveis, que ilium originar

urna reserva (por limitação de âmbito) na opinião da KPMG Angola sobre as contas locais

de 2012 'do BESA, foi possível concluir, em reservas, com base em avaliações

disponibilizadas ern 2013, pela adequada valorização (imparidade) dos referidos imóveis,

para efeitos das demonstrações finanóeiras consolidadas do DES referentes ao mesmo

•exercício,'
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c) avaliar e concluir terem sido efetuados pela KPMG Angola procedimentos de

auditoria, e pela KPMG obtida e analisada informação relativa ao trabalho efetuado, que,

face ao risco significativo existente e• identificado. pela KPMG Angola sobre a valorização

dos imóveis do BESA, permitissem (à KPMG) concluir, para efeitos da auditoria sobre as

demonstrações financeiras consolidadas • do BES, sõbre  a . adequada valorização

(imparidade), de acordo con: as 1FRS , dos imóveis registados na rubrica " Ativos Não

Correntes Detidos para Venda" do balanço do BESA (remetiçlo ao BES para efeitos de

consolidação);

d) concluir ter sido obtida e cinalisada pela KPMG informação e/ou

documentação relativa à existência, titularidade e valorização dos imóveis registados na

rubrica " Ativos Não Correlates Detidos para Venda" do balanço do BESA (remetido ao BES

para e.feilos de consolidação), que, face à materialidade do valor da referida rubrica

(65'87.805 milhares, considerando a taxa de câmbio EUR/USD: 1,31940 USD), lhe perniitisse

concluir e declarar que as demonstrações financeiras consolidadas de 2012 do BES

apresentavam, de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente

relevantes, a posição financeira consolidada do banco, em 31 de dezembro de 2012, e o

resultado consolidado das suas operações.

327. (ii) A KPMG não documentou nos papéis de trabalho reftrentes à auditoria

sobre o exercício de 2012 do Grupo BES, relativamente à auditoria efetuado pela KPMG

Angola .obre a valorização dos imóveis registados na rubrica "Bens Não de Uso Próprio"

• do balanço do BESA (referente ao exercício de 2012):

Qual a documentação, relativa à valorização dos imóveis registados na

rubrica "Bens Não de Uso Próprio", que se encontrava ainda a ser objeto de levantamenio

pelo BESA, e cuja falta iria dar origem a uma reserva, por limitação de âmbito, na opinião

do KPMG Angola sobre as contas locais do BESA relativas ao exercício de 2012; .

b) Quais os imóveis relativamente aos quais essa informação não foi

disponibilizada, e qual a resketiva natureza e/ou estado de construção:
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c) Por que razão a KPMG validou o entendimento da KPMG Angola de *que a

documentação em falta, relativa à valorização dos imóveis registados na rubrica "Bens Não

de Uso Próprio" apenas relevava para efeitos de opinião sobre as contas de 2012 do BESA

(nas quais iria dar azo a uma reserva por limitação de âmbito), mas não para efeitos da

opinião da KPMG sobre as contas consolidadas do BES referentes ao mesmo exercício;

d) De que forma as avaliações obtidas, em 2013, pela KPMG Angola, permit.iam

ultrapassar, para efeitos da auditoria sobre as contas consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2012, a falta de informação e/ou documentação de suporte à valorização de

imóveis,*que iria dar origem a uma reserva (por limitação de âmbito) na opinião da KPMG

Angola sobre as contas locais do BESA referentes ao mesmo exercício'

e) Os fundanientos e a base contabilística de suporte à conclusão, documentada

pela KPMG, de que não haveriam imparidades a registar na valorização dos imóveis

compreèndidos na rubrica ''Bens Não de Uso Próprio" do balanço do BESA, não obstante,

numa ótica de "valor atual", os valores já despendidos para os projetos, serem, à data,

•superiores ao valor cantabilistico dos imóveis;

g Os critérios e pressupostos utilizados nas avaliações disponibilizadas à KPMG

Angola, relativamente aos imóveis registados na rubrica "Bens Não de Uso Próprio", numa

ótica de valor atual, e numa ótica de projeto concluído;

g) Se foi efetuada, pela KPMG Angola e/ou pela KPMG, uma análise doti

validação.dos critérios e pressupostos utilizados nas àvallações disponibilizadas;

h) As diferenças registadas entre o valor dos imóveis no seu estado atual (à data),

o seu valor contabilístico e o respetivo valor de avaliação estimado numa ótica de projeto

concliiido;

i) Se foi apurado don qual era o valor dos custos incorridos pelo BESA à data de

balanço, relativamente a coda um desses imóveis;
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j) Se foi apurado e/ou qual era o valor do saldo, relativo a cada -imóvel, que

correspondia a adiantamentos, e o valor dos custos totaiS estimados até ao final dos projetos.

328. A KPMG emitiu, en; 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e

Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeirris Consolidadas do BES referentes

ao exercício de 2012.

329. A KPMG fez constar na Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do DES referentes ao exercício de

2012, a seguinte opinião: "as referidas dentonitrações financeiras consolidadas apresentam

de forma verdadeira e apropriada, en; todos os aspectos materialmente relevantes, a posição

financeira consolidada do Banco Espirito Santo, S.A., em 31 de dezembro de 2012, o

resultado consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as alterações

no capitais próprios consolidadoS, e os fluxos consolidados de caixa no exercício findo

naquela data, em conformidade com 1FRS, tal como adoptadas na União Europeia e, a

informação nelas constante é compkta, verdadeira, atual, clara, objetiva e licita".

330. A Arguida, relativamente à.auditoria efetuada sobre os. imóveis registados

na rubrica "Ativos Não Correntes Detidos para Venda" do balanço do comp.onente BESA

(remetido-ao DES para efeitos de consolidação), e à avaliação elm; verificação efetuada pela

Arguida desse trabalho, não elaborou nem conservou documentação suficiente para o

CNSA examinar convenientemente o seu trabalho, enquanto ROC/auditor responsável pela

revisão legal/auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo DES

' referentes ao exercíció de 2012.

331. ,A arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos descritos, os

•quais factos próprios, em que interveio e praticou.

332. A Arguida sabia que:
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a) O BESA relevou, com referência a 31/12/2012, frui rubrica "Ativos Não

Correntes Detidos para Venda" do seu balanço (elaborado seguindo as 1FRS, remetido ao

BESpara•efeitos de consolidação), imóveis no valor global de 907.491 milhares de USD;

b) No balanço esiatutário do BESA (elaborado segundo o CONTIF), os referidos

imóveis estavam registados na rubrica "Bens Não de Uso Próprio";

è) O BES relevou os referidos imóveis na rubrica "Ativos Não Correntes Detidos

Para Venda" do seu balanço consolidado refirente ao exercício de 2012;

d) Documentou nos seus papéis de trabalho o trabalho efetuado e a prova de

auditoria obtida (pela KPMG Angola) sobre os imóveis relevados na rubrica "Bens Não de

Uso Próprio" do balanço do BESA, e a verificação e/ou avaliação efetuado pela KPMG

desse trabalho,' nos termas: revelados pelo documento " flighlights Completion Memorandum

- Audit" de 15 de fevereiro de 2013,,e pelo memorando elaborado por Fernando Antunes,

relativo à videoconferéncia realizada em 25 de.fevereiro de 2013 entre Fernando Antunes e

Inês Filipe;

e) Não documentou nos seus papéis de trabalho os factos descritos nos pontos

325 e 326;

e) A informação documentada nos seus papéis de trabalho não permitia a um

revisor auditor/experiente, sem conhecimento prévio do "componente BESA" e o do trabalho

desenvolvido pelo auditor, compreender (i) a natureza, o âmbito/extensão e os resultados dos

procedimentos de auditoria efetuados, e a prova de auditoria concretamente obtida, com

vista a suportai; relativamente aos imóveis registados na rubrica " Ativos Não Correntes

Detidos para Venda" do balanço do BESA (remetido ao BES para efeitos de consolidação),

as asserções "existência", "direitos e obrigações" (titylaridade) e "valorização". (ii) as
bases de suporte do julgamento efetuado pela KPMG (e/ou os fundamentos da conclusão)

sobre a suficiência desse trabalho;
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f) A informação documentada nos seus papéis de trabalho não permitia a um

revisor auditor/experiente, sem conhecimento prévio do "componente BESA" e o do trabalho

desenvolvido pelo auditor, avaliar e concluir terem sido efetuados (pela KPMÓ Angola)

procedimentos de auditoria, e pela KPMG obtida e analisada informação relativa ao

trabalho efetuado, que, face ao risco significativo existente e identificado pela KPMG Angola

sobre os imóveis do BESA, lhe permitissem concluir sobre: (i) as asserções "existência" e

"direitos e obrigações" da rubrica "ativos não correntes detidos para venda" do

"componente BESA"; (ii) a adequada valorização (imparidade), de acordo com as IFRS, dos

imóveis registados na rubrica " Bens Não de Uso Próprio ".do balanço do BESA:

g) A informação documentada nos seus papéis de trabalho não permitia a um

revisor auditor/experiente, sem conhecimento prévio do "componente BESA" e do trabalho

desenvolvido pelo auditor, compreender as bases de suporte do julgamento (e/ou os _

fundamentos da conclusão) documentados nos papéis de trabalho da KPMG, de que não

obstante as situações detetadas, de falta de documentação de suporte à valorização de

imóveis, que iriam originar uma reserva (por limitação de âmbito) na opinião da KPMG

Angola sobre as contas locais de 2012 do BESA. foi possível concluir, sem reservas, com

base em avaliações disponibilizadas em 2013. pela adequada valorização (imparidade) dos

referidos imóveis, para efeitos das demonstrações financeiras consolidadas do BES

referentes ao mesmo exercício;

Emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório

de Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício

de 2012, afirmando que estas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os

aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do BES, o resultado

consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as alterações no capitais

próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa dessa entidade, em conformidade

com as 1FRS".

333. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.
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(...)

• 684. A informação que a KPMG do'cumentou nos seus papéis de trabalho,

relativa à auditoria efetuada pela KPMG Angola sobre a existência; titularidade e

valorização dos imóveis registados no balanço. do BESA, e à verificação e/ou avaliação

efetuada pela KPMG dessetrabalho, não permite a um revisor/auditor experiente sem

conhecimento prévio do BESA e do trabalho desenvolvido pelo auditor:

' a) compreender o âmbito/extensão e os resultados dos procedimentos efetuados e

a prova de auditoria concrelamente obtida relativa à existência, titularidade e 'valorização

dos imóveis do BESA, entre os ciztais os registados na rubrica "Ativos Não Correntes Detidos

para Venda" do balanço do BESA;

b) avaliar se foram efetuados procedimentos de auditoria e obtida e analisada

informação que permitissem à KPMG concluir sobre a adequada valorização (imparidade),

de acordo com as IFRS, dos imóveis registadds o balanço do BESA, entre os quais os imóveis

relevados rubrica "Ativos Não Correntes Detidos para Venda" do balanço do BESA;

c) compreender as bases de suliorte dà julgamento reportado pela KPMG Angola

à KPMG, de que, não obstante as situaçOes dele: tidas de falta de documentação de suporte à

existência e titularidadé de imóveis, foi obtida a evidência de auditoria necessária para sanar

e eliminar as reservas relativas a esses lemas (incluídas nos relatórios de auditor

independente sobre as contas, individuais e consolidadas, de 2012 do BESA);

avaliar e concluir terem sido efetuados pela KPMG Angola procedimentos de

auditoria, e pela KPMG obtida e analisada informação relativa ao trabalho efetuado, que,

face ao risco significativo existente e identificado pela KPMG Angola, permitissem (à

KPMG) concluir sobre a existência, titularidade e valorização dos imóveis reconhecidos no

balanço do BESA (considerado pelo BES para efeitos de consolidação).

685. A KPMG Angola não fez constar no "Highlights Completion Me'morandum"

de 4 de abril de 2014, e a KPMG não documentou, através de outro meio, nos seus papéis. .
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de trabalho, se lhe foi transmitida (pela KPMG An.gola) e por si analisada don avaliada

informação sobre os -seguintes factos, respeitantes à auditoria efetuada sobre a carteira de

imóveis do BESA, corn referência a 31/12/2013:

a) Quais foram os imóveis relativamente aos quais não foi possível obter

documentação comprovativa da respetiva titularidade pelo BESA, em que rubrica/s os

mesmos se encontravam regisiados e por 4ue valor se encontravam relevados no balanço do

BESA (remetido ao DES e por este considerado para efeitos de preparação das respetivas

demonstrações:finance iras consolidadas);

b) Que critérios foram utilizados na seleção da amostra de imóveis sobre os quais

foram desenvolvidos procedimentos de inspeção " in loco " com vista a suportar a respetiva

"existência", e qual a representatividade da amostra sekcionada;

c) Qual a concreta natureza/tipo de custos que foram considerados pela KPMG

Angola para validar a titularidade pelo BESA de imóveis de "uso não próprio";

d) Quais os imóveis de "uso não próprio" relativamente aos quais o
procedimento de validação de faturas não foi suscetível de aplicação, de que forma foi

• ultrapassada, nesses casos, a impossibilidade de obter documentação compróvativa da

respetiva titularidade pelo BESA, em que rubrica/s do balanço do BESA esses imóveis se

encontravam régistados e qual o valor porque se encontravam relevados;

e) Quais os factos que 'determinaram a cobertura, pela garantia soberana

emitida pelo Estado Angolano, de imóveis reconhecidos pelo BESA no seu balançõ, quais os

lermos dolt condições da cobertura proporcionada pela garantia sobre os referidos imóveis,

que asserções foram validadas com base na referida garantia soberana e de que forma a•

existência da garantia permitia concluir favoravelmente sobre as asserções em causa

(maxime sobre as asserções "existência" e " direitos e obrigações "); •
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j) Quais os imóveis que se enc.ontravam cobertos pela garantia soberana emitida

pelo Estado.Angolano, qual o valor por que se encontravam relevados no balanço do BESA e

qual o valor (desses imóveis) que se encontrava coberto pela garantia soberana. •

g) de que forma as avaliações obtidas, em 201j, pela KPMG Angola, permitiam

ultrapassar, para efeitos das contas consolidadas do BES referentes ao exercício de 2013, a

falta de informação e/ou documentação, de suporte à valorização de imóveis, que deu origem

a uma reserva na opinião da KPMG Angola sobre as contas estatutárias do BESA referentes

ao exercício de 2012 (considerando que, no âmbito da auditoria sobre o exercício de 2012 do

BESA, já tinham sido obtidas avaliações de imóveis);

h) os critérios e pressupostos (v.g. datas de referência das avaliações,
percentagens de acabamento consideradas, custos diretos e indiretos estimados) utilizados

nas avaliações disponibilizadas pelo BESA à KPMG Angola, numa ótica de valor atual, e

numa ótica de projeto concluído;

1) as diferenças registadas entre o valor de avaliação dos imóveis no seu "estado

atual" (à data) e (i) o seu valor contabilístico e (ii) o respetivo valor de avaliação estimado

numa ótica de projeto concluído;

j) se foi efetuada pela KPMG Angola uma análise dou validação dos critérios e

pressupostos utilizados nas avaliações imobiliárias divonibilizadas pelo BESA.

686. A KPMG tinha conhecimento, à data da emissão da sua opinião sobre" as

demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes a 31/12/2013, que o valor

contabilistico, a 31/12/2013, dos imóveis "Eixo Viário", " Magestic Towers (Torres Oceano)

" Futungo de Belas." e " Sky Fi tness" compreendidos na rubrica " Ativos Não Correntes

Detidos para Venda " do balanço BESA, incluía o valor de adiantameltos para obra futura.

687. ()facto de o valor de avaliação dos referidos imóveis, numa ótica de projeto

concluído, ser superior ao respetivo valor contabilístico a 31/12/2013, e a eipectativa da

Comissão • Executiva do BESA de que o valor futuro desses ativos, após a conclusão dos
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projetos, seria recuperável, não eram suficientes para a KPMG Angola dou a KPMG

poderem concluir pela ilia adequada valorização, de acordo com as IFRS (ou seja, que, de

acordo com as IFRS, não existiam distorções materialmente relevantes sobre a valorização

•dos referidos imóveis). •

688. A KPMG Angola não fez constar no" Highlights Completion Memorandum

" de 4 de abril de 201.4, e a KPMG não documentou, através de outro meio, nos seus papéis

de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de 2013 do Grupo DES (i) se a KPMG

• Angola obteve evidência sobre a efetiva natureza dos valores, respeitantes aos imóveis

referidos no ponto 742 supra, co.ntabilizados no balanço do BESA (remetido ao BES e por

este considerado para efeitos de consolidação), e (ii) se foi obtida evidência adicional (para

além das avaliações) de que esses ativos não se encontravam em imparidade, nomeadamente;

i.• Relativamente ao custo de construção, se foram verificados os custos

efetivamente incorridos pelo BESA à data 'do balanço, para colocar cada um dos referidos

imóveis no seu estado atual (à data de balanço), e as diferenças registadas entre esses

valores e o 'just° valor- dos imóveis, ou seja. os "valores atuais- de avaliação dos referidos

imóveis (e se foi assumida como imparidade o eventual défice que daí pidesse ter resultado);

ii. Quanto aos valores de eventuais adiantamentos, na medida em que os mesmos

não faziam parte do custo de construção do(s) imóveis, se foi obtidayvidência de que o valor

contabilistico dos adiantamentos por conta de obra jinura (i.e., que não haviam ainda sido

utilizados para colocar os imóveis no respetivo estado atual): 1) se encqntrava suportado por

uni contrato ou outro instrumento que atribuísse ao BESA um &nil° 'de obter ativos e/ou

serviços; it) e que esse direito não se encontrava em imparidade (avaliando, por exemplo, se

o suporte contratual e o orçamento que serviram de base ao(s) adiantamento(s) efetuado(s)

se encontrava a ser cumprido, se não existiam "desvios" face ao contratado que colocassem

em causa a recuperabilidade do valor do(s) adiantamento(s), e o risco de crédito da

contraparte).
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689. A KPMG não obteve prova de auditoria, apropriada e suficiente,

documentada nos seus papéis de trabalho, sobre a adequada valorização, à luz das 1FRS,

dos imóveis. "Eixo Viário", " Magestic Towers ( Torres Ocean()) ", " Futungo de Belas " e "

Sky Fitness " relevados no balanço do BESA (considerado pelo BE'S para efeitos de

consolidação).

690. 0 valor, individual e global, pelo qual os referidos imóveis se encontravam

relevados no balanço do BESA, e pelo qual foram relevados, pelo BES, na rubrica "Ativos

Não Correntes Delidos Para Venda" do respetivo balanço consolidado referente a 2013, era

superior ao nível de materialidade global definida pela KPMG no âmbito e para efeitos da

auditoria sobre as demonstrações ,financeiras consolidadas do BES refei-etites a 2013

(620.000.000,00).

691. A KPMG emitiu, em 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e

Relatório e Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BLS' referentes ao

exercício de 2013.

692. A. KPMG fez constar na.Ceriff7cação Legal das contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de

• 2013, a seguinte opinião: (..)

69.3. A Arguida agiu.consciente e voluntariamente na prática dos factos supra

descritos, os quais são factos próprios, em que interveio e que praticou. •

Face à matéria de facto provada e à globalidade das normas aplicáveis enunciadas

na sentença recorrida (que não apenas os §9 e 12 da IAS36, referidos pela Recorrente) não

vislumbramos razão para não confirmar o nela decidido.

Os indícios. de imparidade e o seu conhecimento pela Recorrente constam da

.matéria de facto provada, não podendo a Recorrente pretender impugná-la neste recurso face
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ao disposto no art. 75.° do RGCO. Por outro lado, não está em cáusa, relativamente à asserção

"valorização" dos imóveis em causa, corno resulta claro dos factos provados e da

fundamentação da sentença, urna questão apenas de documentação relativa a avaliação (de

imparidade) dos imóveis e sim de falta de prova de auditoria suficiente documentada nos

papéis de trabalho da Recorrente, auditor central, o que, nessa medida, consubstancia falta de

qualidade da documentação.

Não merece, pois, qualquer censura a subsunção jurídica efectuada na sentença

recorrida, improcedendo o erro de Direito invocado.

• - Do erro direito na interpretação do dever de classificação de componentes não

•sign ificativos (e rèspetivas consequências legais) .

A Recorrente alega que a sentença incorreu em erro de direito no que respeita à

interpretação do dever de documentação do auditor nos seus papéis de trabalho dos

procedimentos conducentes à identificação dos componentes não significativos, nos termos

•das normas técnicas de auditoria aplicáveis.

Discorda da existência de uma obrigação de documentar nos seus papéis de

trabalho os procedimentos conducentes à identificação dos componentes não significativos do

Grupo BES. Sustenta que o §50 da norma de auditoria ISA 600 apenas impõe a obrigação de

documentação da identificação e do trabalho realizado sobre os componentes significativos,

não podendo a DRA 230 ser fonte normativa para o sancionamento contraordenacional da

KPMG Portugal quanto à documentação relativa aos - componentes não significativos.

Trajando-se de uma auditoria de grupo com subsidiárias em outros países, alega que apenas

teria de observar a ISA 600 e não a DRA 230, porquanto esta pretende estabelecer, de forma

genérica e universal, um conjunto de orientação sobre a documentação relativa à execução da

revisão/auditoria desenvolvida pelo auditor. Tratando-se, portanto, de uma regulamentação

que não distingue entre diversos tipos de revisão/auditoria, consagrando um standard comum
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a todos os tipos de trabalho, enquanto que o § 50 da 1SA 600 constituí uma norma especial,

que regula especificaménte a questão aqui em análise, de forma directa e individualizada.

Entende que, no que diz respeito à documentação sobre a identificação dos

componentes, a norma específica que regula as auditorias a Grupos apenas exige a

identificação dos "componentes significativos", o que a Recorrente fez, não decorrendo

expressamente da DRA 230 uma obrigação de o auditor do grupo documentar os critérios de

classificação dos componentes não significativos.

Não aceita a imputação de que não existiria documentação do racional seguido'

para a não classificação do Aman Bank corno um componente "likely to include significant

risk"; uma vez que, não só toda a análise efetuada sobre este componente se encontra •
devidamente registada nas pastas de trabalho, como foram desenvolvidos todos os trabalhos

de auditoria necessários à luz das normas de auditoria aplicáveis.

Quanto à não classificação do BES GmbH como "componente significativo" do

Grupo BES, a não identificação do componente BES GmbH como significativo á luz dos

índices normativos aplicáveis deve ser entendida como uma classificação implícita do

componente como não significativo, não significando a sua não identificação na actividade

2.8.1.4 que esta entidade não tenha sido analisada pela equipa de auditoria, mas apenas que a

entidade não foi classificada como significativa.

Conclui que a sentença deve ser revogada no 'segmento atinente às infrações

relativas ao dever de documentação dos critérios de qualificação dos componentes "não .

significativos", referentes à auditoria às demonstrações financeiras consolidadas do Grupo

BES de 2012 e 2013, com as devidas consequências legais. E invoca a inconstitucionalidade

do artigo 62.°, n.° 4, do EOROC, conjugado com o disposto nos §5, §6 e §10 da DRA 230,

interpretados e aplicados no sentido de que obrigam o auditor em contexto de auditoria de

demonstrações financeiras consolidadas de um Grupo com componentes noutras jurisdições a

documentar, nos §eus papéis de trabalho, informação sobre.a classificação de determinados

componentes cpmo componentes não significativos, ou sobre o julgamento pelo mesmo
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efetuado sobre essa classificação, por violação dos artigos 1.° 2.°, 18.°, n.'s 1 e .2, e 29.°, n.°s

I. 3 e 4, da CRP. Bem como a inconstitucionalidade do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da

VM n.° 6/2000, conjugado com o disposto nos §5, §6 e §10 da DRA 230, interpretados e

aplicados no sentido de que obrigam o auditor em contexto de auditoria de demonstrações

financeiras consolidadas de um Grupo com. componentes noutras jurisdições a documentar,

nos seus papéis de trabalho, informação sobre a classificação de determinados componentes

como componentes não significativos, ou sobre o julgamento pelo mesmo efetuado sobre essa

classificação, por violação dos artigos I.°, 2.°, 18.°, n.° 1 e 2, e 29.°, n.'s 1, 3 e 4, da CRP.

recurso.

O Mini stério Público e a CM VM defenderam a improcedência deste segmento do •

Vejamos.

Na sentença foram considerados provados os seguintes factos [destaques nossos]:

85. Em 31/12/2012, o BES detinha uma participação de 40% no capital social do "Amen Bank for

Commerce and Investment Stock Company' (de ora em diante, "Amen Bank") e o controlo sobre as atividade.

•desse banco.

86. 0 BES detinha, em 31/12/2012, uma participação de 99,99% no capital social do 'Espirito Santo

Bank, Inc" (de ore em diante, "ES Bank Miami').

- 87. 0 BES consolidou, nas suas demonstrações financeiras consolidadas referentes ao exercício de

2012, pelo método de consolidação integral, o balanço e os resultados do "Amen Bank" e do 'ES Bank Miami"

respeitantes ao mesmo exercício..

88. No âmbito da conceção do piano da auditoria sobre as demcinstrações financeiras consolidadas

do BES referentes ao exercicio de 2012, a KPMG classificou o "Amen Bank" e o "ES Bank Miami" como

"componentes não significativos" do Grupo BES.
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89. A KPMG documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de

2012 do Grupo BES, ter classificado o "Amen Bank " e o "ES Bank Miami " comp componentes não significa(ivos"

do Grupo BES.

90. Na sequência da 'classificação do "Amen Bank " e do " ES Bank Miami " como componentes não

significativos do Grupo BES, a KPMG:

a) Não realizou, no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do Grupo BES referentes ao exercício de 2012, por si e/ou através de outras entidades da rede

KPMG, uma audiíoria sobre a informação financeira às mesmas respeitante, que foi objeto de consolidação nas

referidasdemonstrações financeiras do Grupo BES;

b) Prescindiu, para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidaclas do grupo

DES, do envio de qualquer reporte por parte das entkfades da rede KPMG que efetuaram as auditorias estatutárias

•sobre o `Amen Bank" (KPMG Líbia) e sobre o ' ES Bank Miami " (KPMG Miami);

c) Realizou (somente) procedimentos analíticos, ao nível do Grupo BES, sobre a informação

financeira relativa aos referidos componentes.

91. A KPMG documentou nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de

2012 do Grupo BES, a propósito do "Threshold for financial significance" das componentes do Grupo BES, a

seguinte informação. "Por solicitação da Comissão Executiva do BES, a KPMG faz trabalho de auditoria pare efeitos

das demonstrações financeiras. do BES corn referência ao YE 2012 na quase totalidade das entpresas que

consolidam diretamente no banco.

As principais excepções, são as entidades abaixo indicadas:

•Parsuni - Sociedade Unipessoal, SGPS (Portugal);

Quinta dos Cónegos - Sociedade Imobiliária, S.A. (Portugal):

Oblog Consulting, S.A. (Portugal);

Fiduprivate - Soc. Serviços de Consult. Adm. De Empresas, S.A. (Portugal);

ESEGUR - Espirito Santo Segurança, S.A. (Portugal);

Europe Assistance - Companhia portuguesa de Seguros de Assistência, S.A, (EURASS) (Portugal);

588



Processo: 290/20.2YUSTR.L1
Referencia: 17739995

Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da .Concorrência, Regulação e Supervisão

Recurso Penal •

Locarent - Companhia Portuguesa de Seguros de Viaturas, S.A. (Portugal):

Banco Della Tre Venezie, Spa (Itália);

•
Nan/urn, S.A. (Portugal);

Aenor Douro - Estradas do Douro Interior, S.A. (Portugal);

Ascend; Pinhal Interior - Esiíadas do Pinhal Inferior, S.A. (Portugal);

Unicre - Instituição Financeira de Crédito S.A. (Portugal)

. Espirito Santo Representação S.A., Lida (ESREP)

ljar Leasing Árgélie; •

Estas entidades,- em conjunto, representam cerca de menos de 0,5% do activo consolidado do BES.

Desta forma optámos por não determinar qualquer tipo de thre sold, pois auditamos a quase totalidade das

empresas do Grupo. Deve ser referido adicionalmente que não foi identificado ern nenhuma das•entidades acima

um risco significativo para as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BES.'

92. A KPMG não documentou, nos seus papéis. de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES, informação que permita compreender o(s) critério(s) observados na

classificação do "Armen Bank" e do "ES Miami Bank", como componentes "não significativos" do Grupo

BES, nem as bases de suporte do jufgamento pela mesma efetuado (e/ou a decisão tomada) quanto a essa

classificação.

Comefeito:

93. A 31/12./2012:

a) o valor total do ativo do "Amen Bank" era de 788.920 milhares de euros e representava 0,94% do

valor total do ativo consolidado do Grupo BES, que era da 83.690.828 milhares de auras;

b) o valor total do ativo do "ES Miami Bank' era de 475.909 milhares de auras, e representava 0,57% '

do valor total do ativo consolidado do Grupo BES, que era de 83.690.828 milhares de auras;

c) o valor conjunto do ativo total do 'Amen Bank" e do "ES Miami Bank" (1.264.829 milhares de

euros) representava cerca de 1,51% do valor total do al!vo consolidado do Grupo BES.
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94. A KPMG não documentou, contudo, nos seus papéis de trabalho referentes ao exercício

de 2012 do Grupo BES, os criférios observados elou os motivos pelos quais classificou o "Amen Bank" e o

"ES Miami Bank" como "componentes não significativos" do Grupo BES,

95. A.KPMG não documentou nos mesmos papéis de trabalho uma justificação para a não

classificação do "Aman Bank" como úm componente "Likely to include significant risk", considerando o

risco de existência de erros materialmente relevantes, atento o seu enquadramento politico e

•posicionamento geográfico (Líbia).

96. AArguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos, os quais são factos

próprios, em que interveio e que praticou.

97. A KPMG sabia que:

a) Documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sabre o exercício de 2012

do Grupo BES, for classificado o Aman Bank" e o "ES Miami Bank" coma "componentes não significativos"

do Grupo BES; (lis. 3303-3306)

b) Não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de

2012 do Grupo BES, os critérios observados e/ou os motivos para a referida classificação;

c) Não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de

2012 do Grupo BES, uma justificação para a não classificação do "Aman Bank" como um componente

"Likely to include signifiCant risk", considerando o risco de existência de erros materialmente relevantes,

atento o seu enquadramento politico e posicionamento geográfico (Líbia);

d) Emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal des Conies e Relatório de Auditoria sobre as

demonstrações financeiras consolidadas dc; BES referentes ao exercício de 2012, afirmando que estas

apresentam de forma verdadeira e aprópriada, em todosos aspectos Materiafrnente relevantes, a pdsiçâo financeira

consolidada do BES, o resultado consolidado d as suas operações, o rendimento integral.consolídado, as alterações

no capitais próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa dessa entidade, em conformidade com as 1FRS

98. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.
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572. A KPMG não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício

de 2013 do Grupo BES, informação que permita a um revisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio do

Grupo BES e do trabalho desenvotvido pelo Arguida, compreender ols critério/s observados na classificação do "

Amen Bank e do ' ES Miami Bank " como componentes "não significativos" do Grupo BES, nem as bases de

suporte do julgamento pela mesma efetuado (e/ou os fundamentos da decisão tomada) quantos essa classificação.

574. A KPMG não documentou, contudo, nos seus papéis de trabalho referentes ao exercício de

2013 do Grupo BES, os critérios pela mesma observados elou os motivos pelos quais classificou o 'Amen Bank' e o

'ES Miami Bank' corno "componentes não significativos' do Grupo BES,

575. A KPMG não documentou nos mesmos papéis de trabalho uma justificação para a não

classificação do "Amen Bank " como um componente ' Likely to include significant risk ", considerando o risco de

existência de erros materialmente relevantes, atento o seu eriquadra.merit° politico e posicionamento geográfico

(Líbia).

• 576. A KPMG, relativamente ao componente "BES GMBH-, não documentou, nos mesmos papéis

de trabalho, informação que permita a um revisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio do Grupo BES e do

trabalho desenvotvido pelo Arguida, compreender 1) a classificação que foi atribuida pela Arguida ao componenté

"BES GMBH", ii) as bases de suporte das decisões tomadas (em concreto, quanto ao tipo de trabalho que, na fase

de planeamento da auditoria, foi definido.efetuar sobre o referido componente, di) o trabalho efetivamente efetuado

sobre o referido componente (maxinie, sobre a informação financeira ao mesmo respeitante).

577. A 31/1212013, o.BES detinha uma participação de 100% no capital social da "BES Betelligungs,

GmbH " (de ora em diante, 'BES GMBH" ).,

578. Ern 31 de dezembro de 2013 o (otai de ativo (individual) dessa entidade ascendia a

€373.800.000,00.

579. A KPMG não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício

de 2013 do Grupo BES, i) se atribuiu ao componente 'BES GMBH".uma classificação ( maxime, de "componente

significativo" ou "não significativo"), ii) qual o tipo de trabalho que, na fase de planeamento da auditoria, foi definido

lever a cabo sobre essa componente ( maxim& , sobre a informação financeira relative à mesma, que foi objeto de

consolidação), iii) qualquer análise relative a essa entidade (com exceção do teste à consolidação).
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• Como se escreveu na sentença, a propósito da alegação já então feita pela

Recorrente de que; embora não documentado, o seu julgamento sobre a classificação dos

componentes como não significativos está confornie com a normatividade vigente, ou pode

ser inferido por contraposição com aquilo que foi efectivamente documentado, objecto da

discussão normative não é - em face das normas de dever que aqui estão em causa - apurar se foram, ou não

adequadamente,. classificadas como não significativas pela Recorrente aquelas componentes, mas sim e apenas se, nos

seus papéis de trabalho, a Recorrente verteu as bases de suporte dessa determinação, de modo a que um-torreiro

posse apreender e reconstruir os fundamentos da sua decisão.

E de facto, cotejando o teor daquelas folhas, a resposta é negative."

O artig.o 41.° do EOROC, dispunha, à data da prãtica dos factos, que, "A

actividade de auditoria integra os exames e outros serviços relacionados con? as contas

de empresas ou de outras. entidades efectuados de acordo com as normas de auditoria

em vizor, compreendendo:

a ) A revisãd leRal de contas exercida em .cumprimento .de disposição legal e

no contexto dos mecanismos de fiscalização das entidades ou empresas objecto de

•revisão em que se impõe a designação de um revisor Ocial de contas;

b) A auditoria às contas exercida em cumprimento de disposicão

estatutária ,t4 contratual;

c) Os serviços relacionados com os referidos nas alíneas anteriores, quando

tenhani uma finalidade ou um ámbito espec(ficos ou limitados."

O art. 62.°, n°4 do referido Estatuto estabelecia que: "Os revisores oficiais de

contas devem organizar, relativamente ao exercício de cada uma das funções de interesse

público, um processo instruído de acordo com as normas de auditoria em vigor,
designadamente com a evidência do trabalho eféctuado e com a fundámentação das

conclusões relevantes em que se basearam para formular a sua • opinião profissional,
por forma a emitir a certificação legal das contàs, o parecer ou o relatório de auditoria

e, bem assim, com documentação de todos os riscos importantes que possum
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comprometer a sua independência e as medidas de protecção aplicadas para limitar

esses riscos."

Ao abrigo, designadamente, do disposto na alínea n) do artigo 5.° do EOROC, as

normas e procedimentos técnicos de actuação, em vigor à data dos factos, eram os seguintes:

a) Normas Técnicas de Revisão/Auditoria (-NTRA"), publicadas no Diário

da República .n.° 295/97 — III série, de 23 novembro de 1997 (doravante, "Normas
Técnicas");

b) Diretrizes de Revisão/Auditoria ("DRA");

c) Interpretações técnicas; •

d) Recomendações Técnicas ("RT-);

e) Normas Internacionais de Auditoria da 1FAC — International .Federation

of Accoutants, em que se destacam: i) as Normas Internacionais de Auditoria

(International Standards on Auditing "ISA"); ii) Norma Internacional. sobre Controlo

de Qualidade (International Standard on Quality Control ISQC 1).

As NTRA "[eram] de aplicação obrigatória (...) e constituíam os princípios

básicos e os procedimentos essenciais a cumprir pelos revisores/auditores no

desesnvolvimento dos trabalhos por elas abrangido." (§I das NTRA), sendo

`suplementadas e desenvolvidas por. Diretrizes de Revisão/auditoria. Supletivamente

[eram] aplicáveis as normas e recomendações de auditoria, emitidas pela International

•Federation ofAccoutants".(§2 das NTRA).

As NTRA aplicavam-se "ao exame completo (revisão/ auditoria) 'das

demonstrações financeiras e a outras funções de interesse público; bem como a serviços

relacionados, que compreendem exames simplificados ('reviews'), procedimentos de

revisão/auditoria acordados com o cliente e trabalhos de compilação de informação

financeira".(§5 das NTRA)
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De acordo com o disposto na DRA 230:

.. •
- O revisor/auditor deve preparar papéis de trabalho que sejam

suficientemente completos e pormenorizados para proporcionar uma compreensão global

do trabalho efectuado".

§6 - A forma e o conteúdo dos papéis de trabalho deve ser tal que permita a

um revisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio da entidade e do trabalho

desenvolvido, ficar com uma compreensão deste e das bases de suporte das decisões

tomadas, muito ,embora a compreensão completa de todos os asp elos da
revisão/auditoria exija uma discussão com o revisor/auditor que os preparou."

§10 - O revisor/auditor deve registar nos .seus papéis de trabalho

sobre o planeamento, sobre a natureza, extensão e data dos procedimentos

sobre os respectivos resultados e sobre as conclusões extraídas da

revisão/auditària. Nos papéis de trabalho deve ficar evidenciado quem os

quando foram revistos pelo revisor/auditor."

informação'

executados,

prova de

preparou e

Dispõe, por seu turno, a ISA 600, que "trata de considerações e,speciais que se

aplicam a auditorias de tupos, em particular as que envolvem auditores de componentes":

§50 - A equipa de trabalho do grupo deve incluir na documentação de auditoria

as seguintes matérias:

(a) Ulna análise dos componentes: indicando os que silo Significativos e o tipo de

trabalho executado sobre a informação financeira dos componentes.

(b) A nantreza, oportunidade e extensão da sua participação no trabalho

executado pelos auditores dos componentes sobre componentes significativos, incluindo,

quando aplicável, a revisão pela equipa de trabalho do grupo de partes relevantes da
documentação de auditoria dos auditores de componentes e das respectivtis conclusões.

(c) Comunicações escritas entre a equipa de trabalho do grupo e os auditores de
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componentes sobre os requisitos da equipa de trabalho do grupo".

O disposto na ISA 600, em particular do §50, não exclui a apHicaçâo da DRA 230

relativamente aos termos ern que o auditor deve documentar o seu trabalho, prevalecendo

mesmo esta Directriz de Revisão e Auditoria sobre aquela Norma Internacional de Auditoria

da 1FAC. • _ •

Como bem sublinhou a sentença, "as Normas Técnicas de Revisão e Auditoria e as Diretrizes de

Revisão e Auditoria em vigor à data da prática dos factos aplicavam-se a qualquer revisão de legallauditoria de contas,

independentemente de estar em causa uma revisão legal/auditoria de Grupo. Peló que eram estas Normas Técnicas de

Revisão e Auditoria e as Diretrizes de Revisão e Auditoria, e não as normas internacionais de auditoria, que a Recorrente

deveria, primeiramente, observar, reservando a aplicação - que é supletiva - das segundas para matérias sabre as quais

as primeiras (a par com as recomendaçbes técnicas emitidas pela ORQC) não oferecessem tratamento ou orientação,

embora sem nunca perder de vista, nessa aplicação supletiva, o sentido dispositivo das NRTA e DRA.'

Ao contrário do alegado pela Recorrente, da DRA 230 decorre para o auditor do •
grupo uma obrigação de documentar os critérios de classificação dos componentes não

significativos, por forma a permitir a um revisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio

da entidade e do trabalho desenvolvido, ficar corn uma compreensão deste e das bases de .

suporte das decisões tornadas.

. O que no caso não aconteceu, como bem concluiu a sentença:

• " (...) a Recorrente documentou não ter definido um critério,.maxime um «thresold» (valor mínimo, atinente

ao peso financeiro das componentes no grupo, a partir do. qual as componentes serão objecto de procedimento de

auditoria, ficando, nos demais casos, disso dispensadas) para decidir as componente do grupo BES que classificaria

como componentes significativas, (...) a Recorrente documentou ter classificado coma componentes significativos (em

função do risco de distorção material associado, isto é, classificando cormd likely to include significant risk) componentes

cuja representatividade no ativo consolidado do Grupo ere inferior ao do Arran Bank e do ES Bank Miami, pelo que fica

por perceber a razão de ser de aquelas duas componentes terem sido classificadas comonão significativas. {..)
Portanto, não só não se encontram devidamente documentadas, nos papéis de trabalho da Recorrente, as bases do

julgamento que utilizou para considerar as duas componentes como não significativas: como, essas mesmas 'bases de

julgamento não podem ser inferidas, de modo implícito, ou per se a partir do cotejo das demais que considerou como

não significativas, dado que não só o peso financeiro dessas era muito inferior à representatividade destas (0,5 para

1,5), como a Recorrente não curou de documentar um critério formal de classificação das componentes em função, por
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exemplo, da importância financeira de tat ativo no Grupo, inviabilizando, por isso, a um terceiro estabelecer um

raciocinio indutivo de exclusão de partes.. Por outras palavras, o julgamento da KPMG carecia de ser vertido e

documentado, dado que a opção por si assumida redundou na (auto) dispense de realização de procedimentos

auditorias e de reporte quanto. a estas componentes, aumentando o risco de 8S contas consolidadas do BES não

apresentarem, de forma verdadeira e adequada, a posição financeira e o desempe'nho do Grupo BES. (...) Sintetizando,

do cotejo crítico da documentação suprarreferida, resulta demonstrado que a Recorrente não documentou as bases de

suporte do julgamento efectuado sobre a classificação das componentes AMAN Bank e ES Bank Miami como não

significativos do Grupo BES, impossibilitando que um terceiro reconstitua o seu julgamento, crítico e céptico, face

à entidade auditada, à data dos factos. (..) A Recorrente sabia que ao não proceder à documentação, nos seus papéis

de trabalho, das bases de suporte do seu julgamento obstaculizava a inferência, por terceiros, dos critérios para tanto

utilizados, facto que representou e quis." [destaques nossos]

Nem se compreende bem como poderia o facto de se tratar de uma auditoria de

grupo eximir o auditor de cumprir os princípios básicos e procedimentos essenciais

desenvolvidos na DRA, no caso sobre os termos em que o auditor deve documentar o seu

trabalho. •

• Também nas ISA's, como referido na sentença recorrida, a existência de certos

deveres específicos de documentação (como o que se encontra consignado no §50 da ISA

- 600) não limitam a aplicação da norma geral sobre documentação — que é a ISA 230 —
através da qual, à semelhança da DRA 230, se fixa um critério geral de "qualidade" de

documentação. do trabalho a observar pelo. auditor, nomeadamente aquando do

cumprimento dos deveres específicos de documentação previstos noutras ISA.

Com efeito, o §8 da ISA 230 estabelecia que:

"O auditor deve preparar documentação de auditoria suficiente para habilitar

um auditor experiente e sem ligação anterior à auditoria a compreender:

(a) A natureza, oportunidade e extensão dos procedimentos de auditoria
executados para cumprir as ISA e os requisitos legais e regulamentares aplicáveis;

(b) Os resultados dos procedimentos de auditoria executados e. a  prova 4

auditoria obtida .
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(c7 Matérias significativas que surgiram durante a auditoria, respectivas

conclusões ejulgamentos profissionais significativos.feitos para atingir essas conchaões"..

O §1 da ISA 230 estabelecia que:. "Esta Norma Internacional de auditoria (ISA)

aborda a responsabilidade do auditor na preparação da documentação de auditoria para

uma auditoria de demonstrações financeiras. O apêndice lista outra:r ISA que comêm

requisitos e orientações especijicos de documentação. Os requisitos específicos de

documentação de outras ISA não limitam a aplicação desta ISA. A lei e regulamentos

podem estabelecer requisitos adicionais de documentação."

E o §A6 da ISA 230 estabelecia que: "Em princípio, do. cumprimento dos

requisitos desta ISA resultará que a documentação de auditoria é suficiente e apropriada

nas circunskincias. Outras ISA contêm requisitos especUicos de documentação que se

destinam a clarUicar a aplicação desta ISA nas circunstáncias particulares dessas outras

ISA. Os requisitos específicos de. documentação de outras ISA não limitam a aplicação

desta ISA."

A Recorrente não estava, pois, apenas obrigada a documentar nos seus papéis de

trabalho, à luz da ISA 600 e do seu §50, quais os componentes a que havia atribuído a

classificação de componentes significativos. De resto, resultou provado que a Recorrente

documentou nos, seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre os exercícios de 2012 e

2013 do Grupo BES, a classificação tic-) "Aman Bank" e o "ES Miami Bank" como

componentes "não significativos" do Grupo BES. Do que a kecorrente parecia estar ciente,

um vez que resultou também provado que, para além dessa classificaçãci, documentou nos

seus papéis de trabalho referentes às duas auditorias uma justificação para a classificação de

determinados componentes como não significativos (embora sem incluir o Aman Bank e o Es

Bank Miami, que em conjunto representavam cerca de 1,5% do activo do consolidado do

Grupo BES):

Por solicitação da Comissão Executiva do BES, a KPMG faz trabalho de auditoria para efeitos das

demonstrações finenceiras do BES com referência ao YE 2012 na quase totalidade das empresas que consolidam

diretamente no banco.
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As principais excepções, são as entidades abaixo indicadas:

Parsuni — Sociedade Unipessoal, SGPS (Portuga;

..Quinta dbs Cónegos— Sociedade Imobiliária, S.A. (Portugal);

°Wog Consulting, S.A. (Portugal);

Fiduprivate - Soc. Serviços de Consult. Adm. De Ernpreses, S.A. (Portugal); •

ESEGUR — Espirito Santo Segurança, S.A (Portugal);

Europe Assistance — Companhia Portuguese de Seguros de Assisténcia, S.A. (EURASS) (Portugal);

Locarent — Companhia Portuguesa de Seguros de Viaturas, S.A. (Portugal);

Banco Deite Tre'Venezie, Spa (Italia); Nanium, S.A. (Portugal);

Aenor Douro — Estradas do Douro Interior, S.A. (Portugal);

Ascendi Pinhal Interior — Estradas do Pinhal Inferior, S.A. (Portugal);

Unicre — Instituição Financeira de Crédito S.A. (Portuga°.

Espirito Sanfo Repnmentação S.A., Ltda (ESREP)

Or Leasing Árgélie;

Estas entidades, em conjunto, representam cerra de menos de 0,5%

. cio activo Consolidado do BES. Desta forma oPtámos por não determiner qualquer tipo de threshold, pois auditarnos a

quase totalidade das empresas do Grupo. Deve ser referido adicionalmente que não foi identificado em rrenhuma das

entidades acima um risco significativo pare as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BES."

Relativamente ao BES GmbH, considerando que, como vimos já, a Recorrente

não estava apenas obrigada a documentar nos seus papéis de trabalho, à luz da ISA 600 e do

seu §50, quais os componentes a que havia atribuído a classificação de componentes

significativos, e que classificou expressamente outros componentes como não significativos, a

omissão de qualquer classificação deste componente não pode ser considerada, neste

context(); como uma classificação implícita de componente não significativo., Acresce que

resultou provado que, corn excepção do teste à consolidação, não foi levada a cabo qualquer

análise relativa a esta entidade, nem foi documentado qual o tipo de trabalho que, na fase

de planeamento da auditoria, foi definido realizar sobre essa componente (ma_virne, sobre

a informação finánceira relativa à mesma, que foi objeto de consolidação), não tendo a

KMPG relativamente a este • componente; documentado nos seus papéis de trabalho

informação que permita a um revisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio do
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Grupo BES e•do trabalho desenvolvido pelo Arguida, compreender; designadamente, a

classificação que foi atribuída ao componente "BES GMBH".

Quanto à não classificação do "Aman Bank" (em cujo capital social o BES

detinha uma participação de 40% e o controlo sobre as atividades desSe banco) como um

componente "Likely to include significant risk", considerando o risco de existência de erro-s

materialmente relevantes, atento o seu enquadramento politico e posiciónamento geográfico

(Líbia) - e, acrescentaríamos, os anos em causa e a circunstância pública e notória da

existência, então, de um conflito armado - não está em causa o registo nas pastas de trabalho

da análise efectuada sobre este componente e sim a falta de ponderação devidamente

'documentada relativamente à inclusão desse componente "não significativo" naquela

classificação, considerando a susceptibilidade de existir um risco significativo,

independentemente do seu peso financeiro no activo do grupo.

A sentença recorrida não incorreu e qualquer erro de interpretaçãoido dever de

documentação do auditor nos seus papéis de trabalho dos procedimentos conducentes à

identificação dos componentes não significativos, nos termos das normas técnicas de auditoria

aplicáveis, ao concluir que à Recorrente se impunha que observasse o disposto nos §5, §6 e

§10 da ORA 230 na documentação dos seus papéis de trabalho e que, ao não, ter

documentado nos seus .papéis de trabalho, informação que permita compreender as bases de

suporte das decisões tornados em sede de planeamento, quanto à classificação do "A man

Bank" e do "ES Bank Miami" como "componentes não significativos" do Grupo BES, nem

documentado qualquer classificação (maxime, de "componente • significativo" ou

"não significativo") ao componente "BES GMBH" a Recorrente violou o disposto no artigo

62.', n.° 4 do EOROC, conjugado com os §5, §6 e §10 da DRA 230.

Não se vislumbrando das normas em causa qualquer violação dos artigos I.°, 2.°,

IS.°, n.° 1 e 2, e 29.°, n.'s I, 3 e 4, da CRP, nem, em rigor, a Recorrente o fundamente.

Resta concluir pela improcedência do recurso, nesta parte.
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. Erro de direito na decisão sobre a invocação do princípio nebis in idem:

. identidade parcial de objecto entre os presentes autos e os autos n:°

80/19.5YUSTR

Defende a Recorrente que, quer os factos relativos à não inclusão de reservas por

limitação de âmbito na Certificação. Legal de Contas e no Relatório de Auditoria das

demonstrações financeiras consolidadas do BES, com referência a 31 de Dezembro de 2012,

na parte relativa à carteira de crédito do BESA, como os factos relativos à não inclusão de

reservas por limitaçãd de âmbito no parecer sobre as demonstrações financeiras intercalares

consolidadas do BES, com referência a 30.06.2013, também na parte relativa à carteira de

crédito do BESA, foram já objecto de julgamento pela sentença do TCRS de 15.12.2020 e

pelo acórdão deste Tribunal da Relação de 04.05.2021, ambos proferidos no processo n.°

80119.5YUSTR.L1 e transitados ern julgado.

Alega que existe uma identidade naturalística dos factos em apreço no presente

processo e no referido processó n.° 80/19.5YUSTR1 I , tendo a sentença, que preconizou um

critério de identidade normativa alheio à identidade fáctica e afirmou inexistir também uma

identidade naturalística, incorrido em erro de julgamento.

O Ministério Público e a CMVM defenderam a improcedência do vício invocado.

Vejamos.

A sentença recorrida apreciou a violação do princípio tie his in idem suscitada pela

Recorrente já no decorrer da audiência de discussão e julgamento (eft. págs. I 15 a 125) de

forma fundamentada, com indicação da doutrina e jurisprudência, incluindo constitucional,

relevantes, não se vislumbrando nela o erro de julgamento apontado pela Recorrente.

A sentença apreciou também a questão sugerida pela Recorrente com adequada

ponderação.

Na verdade, a respeito, consignou-se então:
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" ( : . ) mesmo que se adotasse um critério de pendor essencialmente naturalísiico

[Adoptado pelo TED1-1 a propósito da responsabilidade penal e não contraordenacional, nos arestos caso

Zolotukhin c. RÚSSill, de 10102/2009. §71; TJUE, acórdãos Kretzinger, C-288/05, de 18/07/2007, §§32/33, e

Esbroeck, C-436/04, de 09/03/2006, §§26/40, Zolonikhin c. Rússia, §72.1 ainda assint e salvo melhor

opinião, soçobraria a pretensão da Recorrente.

Na verdade, como curou de assinalar, com acerto e precisão a Recorrida, nos

pontos 31, 34 a 39 do douto requerimento de fls. 13101 para o qual se remete, a douta

sentença deste TCRS não leve por objecto a apreciação da adequação e conformidade legal

da actividade de auditoria empreendida pela Recorrente, designadamente, no segmento que

se reporta aos julgamentos do auditor sobre a suficiência da prova de auditoria obtida a

respeito do crédito a clientes do BESA — cfr., especificameme, fls. 135 e 136, 138-139, 226,

227 da douta sentença. isto Mesmo é afirmado, de modo expresso e reiterado, na douta

sentença ali proferida, que curou de assinalar a delimitação do objecto que julgava naquele

recurso de impugnação judicial.

Donde, mesmo que apenas naturalisticamente considerados — o que não constitui
o critério acolhido na doutrina, nem na jurisprudéncia do Tribunal Constitucional não se

verffica a repetição, nestes autos, do faction delicti .apreciados nos autos de RCO n.°

80/19.5YUSTR.

Conclui-se, assim, na esteira do douto Acórdão do STJ, de 6 de Junho de 2018,

(proferido nos autos n.° 1/15.4GMATS) clue o princípio mie bis in dent se constitui obstáculo a

que uma pessoa seja condenada duas vezes, pelo mesmo. factos, não pode constituir

fimdamento para que fiquem por punir factos que nunca foram julgados.

Não se verifica, em nenhuma dimensão, uma repetição de julgamento quanto aos

mesmos factos, sejam estes Actos nomativantente considerados como devem ser — seja
ponderados em sentido naturalístico, dado que esses ficaram arredados da apreciação da

douta sentença proferida nos autos n.° 80/19.5YUSTR, que correram termos neste TCRS,
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• Não se verifica a postergação de qualquer norma ou princípio

.constitucional. "[destaque nosso] •

Na verdade, confrontando as decisões proferidas no processo n.°

80/19.5YUSTR.LI, desde logo se constata que não se trata da/s mesma/s acção/acções, em

suma, o mesmo "pedaço de vida" (não podendo este ser idehtificado como o trabalho de

auditoria* realizado pela Recorrente às contas do B ES).

Nesse processo, a Recorrente, entre outros, foi condenada pelo Banco de Portugal:

a) Em coima no •valor de €1.300.000,00, pela infracção consubstanciada na
violação do disposto na alíne c), do n.° 1, do artigo 121.° do RGICSF (Dever de os revisores

oficiais de contas ao serviço de uma instituição de crédito e os auditores externos

comunicarem ao Banco de Portugal. com a maior brevidade, os factos ou decisões

respeitantes a essa instituição de que tenham conhecimento no exercício dos suas funções,

quando tais factos ou decisões sejam suscetíveis de determindr uma emissão de reserva às

contas da entidade que auditam), punida pela alínea 1) do artigo 210.° do RG1CSF omissão

de informações e comunicações devidas ao Banco de Portugal, nos prazos estabelecidos, e a

prestação de informações incompletas);

b) Em coima no valor de €1.250.000,00, pela infracção consubstanciada na
violação do disposto, à data dos factos, na alínea r) do artigo 211.° do RG1CSF e actualmente

na alínea p), do n.° 1, do artigo 211.° do RG1CSF, 'emergente da prestação de informações

incompletas ao Banco de Portugal, punida pelo mesmo artigo;

c) Em coima no valor de €1.250.000,00, pela infracção consubstanciada na
violação, à data dos factos, do disposto na alínea r) do artigo 211.° do RG1CSF e.actualmente

na alínea. p), do n.° 1, do artigo 211.° do RG1CSF, emergente da prestação de informações

falsas ao Banco de Portugal, punida pelo mesmo artigo;

d) Em cúmulo, jurídico, no pagamento de uma coima única no valor de

€3.000.000,00; e
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e) Na sanção acessória de publicação pelo Banco de Portugal da punição

definitiva,

de cuja prática veio a ser absolvida por sentença confirmada pelo acórdão desta

Secção de 4.05.2021, transitado em julgado. •

Desde logo, a Recorrente foi condenada pelo BdP por não ter comunicado a esse

supervisor factos de que teve. conhecimento, na qualidade de ROC e Auditor do BES,

respeitantes ao componente BESA e que, no entender do BdP seriam susceptíveis de gerar

uma reserva na opinião emitida pela KPMG sobre as contas daquela instituição:

3. Quando, nos termos dados como provados, ern 29 de Fevereiro de 2012 foi emitida pela KPMG PT,

representada por Silvia Gomes, a Certificação Legal das Contas consolidadas do BES relative ao exercício de 2011, existia

falta de acesso: pela KPMG Angola.e/ou pela KPMG PT, a informação relevante sobre os activos que compunham a

carteira de crédito do BESA, que impunham uma reserva às contas consolidadas do BES relativas ao exerricio de

••2011;

4, Quando Fernando Antunes e Inês Vingas manifestaram a Rui Guerra, em finais de Setembro ou Outubro

de 2012 as dificuldaides que se deram como provadas, especificaram que, na maior parte dos casos, nem sequer existiam

os dossiers físicos de 'um conjunto «significativo de operações de crédito do BESA, nem a identificação dos grupos

económicos em 'que os clientes a quem tinham sido concedidos financiamentos se inseriam, qual o montante dos juros

vencidos e vincendos ou que colaterais tinham sido constituídos e que existiam igualmente várias dúvidas relativamente aos

irrióveis detidos pelo BESA, nomeadamente como é que estavam a ser valorizados.

( • )

' 6. A documentação trocada entre a KPMG PT e a KPMG Angola evidenciava que existia falta de acesso a

informação relevante para efeitos de certificação legal das conies consolidadas do BES, sendo que a impossibilidade de

emitir um juizo consciente e fundado sobre a qualidade da carteira de crédito era ultrapassada apenas com base nas

declarações de conforto por parte da Comissão Executive do BESA;

. 7. Quando, nos termos dados como provados, ern g de Março de 2013, foi emitida pela KPMG PT,

representada por Silvia Gomes, a Certificação Legal das Contas consolidadas do BES relativa ao exercício de 2012, existia

fella de acesso, pela KPMG Angola e/ou pole KPMG PT, a informação relevante sobre os activos que compunham a

carteira de crédito do BESA que impunham uma reserve às contas consolidadas do BES relatives ao exercício de 2012'•—

cf.p. 130; 17. A KPMG PT, Inês Filipe, Fernando Antunes, Silvia Gomes, Sikander Satter e Inês Viegas sabiam que:
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a) Pelo menos até ao más de Julho ou ao més de Agosto de 2013 , havia faits de acesso a informação

essencial sobre a carteira de crédito do BESA (designadamente, atenta a fella de acesso a informa çãó relativa (i) aos

processos de crédito dos seus clientes, (h) ao agrupamento dos devedores por grupo económico, (ill) à análise dos fluxos.

financeiros (prestações de capital e juros) associados a cede contrato; (iv) à existência de renegociações de crditos a em

que termos as mesmas foram feitas; e (v) à existência, validade e valorização das garantias concedidas para cobertura

daqueles riscos) que era susceptive/ de determinar a emissão de ume reserva às contas consolidadas do BES e,

apesar do exposto, nada comunicaram ao Banco de Portugal, bem sabendo que a tal estavam obrigados."

[destaque nossor

Estava em causa a existência de limitações ao âmbito dos seus trabalhos e de as

não ter oportunamente "comunicado ao Banco de Portugal.

Dispõe o artigo 1 20.°, no 1, alínea c) do RGICSF„ sob a epígrafe revisores oficiais

de contas e auditores externos: •

1  -  O s revisores oficiais de contas ao serviço de uma insiltuição de crédito e os

auditores externos que, por exigência lega, prestem a uma instituição de crédito serviços de

auditoria são obrigados a comunicar ao Banco de Portugal, coin a maior brevidade; os

factos ou decisões respeitantes a essa instituição de que tenham conhecimento no .exerdelo

das suas funções, quando tais factos ou decisões sejam susceptive is de:

.)

c - Determinar a recusa da certificação das contas ou a emissão de reservas.

Estão em causa factos, que não só obrigações, temporalmente distintos,.sendo os

do processo do Banco •de Portugal necessariamente anteriores à emissão das opiniões da
KPMG sobre as demonstrações financeiras do BES. Nesse processo, factos susceptíveis de

darem lugar à emissão de reservas às contas, no caso dos presentes autos factos que se

consumam na emissão das referidas opiniões.

3, Cfr. decisão do BdP no referido processo.
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Alias, a sentença proferida no processo n.° 80/19.5YUSTR.L1 é clara ao salientar

as várias fases em que os trabalhos de auditoria se desenvolvem bem como na apreciação dos

factos tendo em conta a informação disponível pela Recorrente e a sua avaliação de risco na

fase em que o BdP considerou que devia ter recebido a comunicação pela Recorrente.

Delimitando ainda expressamente que a decisão não tinha por objecto — desde logo porque o

BdP não tinha competência sobre essa matéria — a apreciação da conformidade e qualidade do

trabalho levado a cabo pela Recorrente no âmbito da auditoria a que respeitavam factos

objecto do processo, em particular os seus julgamentos nesse âmbito, acerca da suficiência da

prova obtida sobre o crédito a clientes do BESA.

Efectivamente, escreveu-se ao longo da referida sentença:

"Finalmente e de forma ,que consideramos muito relevante, todas as referências

quer em sede de decisão administrativa, quer em sede de impugnações judiciais, que tenham

directamente que ver com a conformidade do trabalho dos Recorrentes (excepto se tiverem

relevo directo para o apuramento ou exclusão da responsabilidade .contra-ordenacional dos

Recorrentes), foram omitidas.

11,1(2.1erdc ia racm_ler a c _ I e s s aconformidade do trabalho

dos auditores não cabe ao _Banco de Portugal e. por ineréncia, nib é objecto dos vertentes

autos analisar essa conformidade e qualidade do trabalho dos auditores, mas tão somente

verificar se se mostram cometidas as contra-ordenacães pelas quais os Recorrentes vêm

acusados e que são de iris tipos:

- uma infracção consubstanciada na violação do disposto na alínea c), do n.° I,

do artigo 121.0 do RGICSF ("Dever de os revisores oficiais de contas ao serviço de uma

Instituição de crédito e os auditores externos comunicarem factos que são susceptive's de

determinar tuna emissão de reserva às contas da entidade que auditami);

outra infracção consubstanciada na violação do disposto, à data dos factos, do

disposto na alínea r) do artigo 211.° do RGICSF e actualmente na alínea p). do n.° I, do
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artigo 211.° do RGICSF, emergente da prestação de informações incompletas, ao Banco de

Portugal; e •

- finalmente, uma infracção consubstanciada na violação, à data dos factos, do

disposto na alínea r) do artigo 211.° do RGICSF e actualmente na alínea p), do n.° I, do

artigó 211.° do RdICSF, emergente da prestação de informações falsas ao Banco de

Portugal.

Na verdade, em conformidade com a Lei n.° 148/015; de 09 de Setembro, que

estabelece o Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria (transpondo a Directiva

2014/56/UE, do Parlamento Europeu e do 3252 Conselho, de 16 de Abril de 2014, que altera.

a Directiva 2006/43/CE relativa à revisão legal das contas anuais e consolidadas, e

assegura a execução, na ordem jurídica interna, do Regulamehto (UE) n.° 537/2014, do .

Parlamento Europeu e do .Conselho, de 16 de Abril de 2014, relativo aos requisitos •

específicos para a revisão legal de contas das entidades 'de interesse público), mormente nos

n. 's 1 a 4 do artigo 4.°.corre-spectivo, "constitui atribuição da Comissão do Mercado. de

Valores Mobiliários (CMI,M) a supervisão pública de ROC, de SROC, de auditores e de

entidades de auditoria de Estados membros e de países terceiros registados em Portugal nos

termos previstos no presente regime jurídico e demais disposições legais aplicáveis, bem

como de toda a actividade de auditoria por eles desenvolvida.

"A atribuição prevista no número anterior inclui a supervisão final de todas as

entidades e actividades relativamente às quais a OROC possua igualmente atribuiçõe.'s,

incluindo a supervisão dos proéedimentos e acros de inscrição assegurados péla OROC e dos

sistemas de controlo de qualidade por esta implementados nos. termos e para os efeitos do seu

Estatuto.

"A atribuição de competência à OROC em matéria de supervisão de auditoria

nos termos do seu Estatuto pião prejudica as atribuições de supervisão da CMVM previstas

no n.° I. "Cabe exclusivamente à CMVM, entre outras atribuições le,zalrnente definidas pela

legislação nacional e europeia:
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"a) Assegurar o controlo de .qualidade e os sistemas de inspecção dos ROC e

SROC sobre auditores que realizem a revisão legal das contas de entidades de interesse

público, ben; conto as inspecções sobre os dentgis auditores que decorram de denúncia de

outra autoridade nacional ou estrangeira; •

" "b) Avaliar o desempenho do -órgão de fiscalização de entidades de interesse

público, nos termos previstos no artigo 27.° do ,Regulamento (UE) n.° 537/2014, do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014;

"c) Emitir os regulamentos necessários sobre as matérias compreendidas no

âmbito da sua esfera de atuação, consultando a Ordem para o efeito;

"d) Instruir e decidir processos de contra -ordenação, incluindo aplicar sanções

de carácter contra-ordenacional", sendo certo que a CMVM passou a ser compeiente, no

desempenho das suas atribuições enquanto entidade de supervisão .de auditoria, para a

iramitação dos processos em curso abertos pelo anterior Conselho Nacional de Supèrvisão

de Auditoria.(CNSA), bem como para a sua representação na fase judicial (vide artigo 9:0 da

Lei n.° 148/20)5, de 09 de•Setembro), •

Com efeito, à data dos factos em causa nos autos (2012-2014), estava em vigor o

Decreto -Lei 3283 n.° 225/2008, de 20 de Novembro que criou o Conselho Nacional de

Supervisão de Auditoria e aprovou os respectivos Estatutos, procedendo à transposição

parcial da Directiva n.° 2006/43/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio,

relativa à revisão legal das contas anuais e consolidadas (diploma revogado pelo, já

indicada Lei n.° 148/2015, de 09 de Setembro), que determinava no seu n.° I do artigo 3.°

que era atribuições do CNSA:

"a) Assegurar a supervisão:

"i) Da aprovação e registo dos revisores oficiais de contas e das sociedades de

revisores oficiais de conlas:
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"ii) Da adopção das narinas em matéria de deontologia profissional, de controlo

de qualidade interna das sociedades de revisores oficiais de contas e de procedimentos de

auditoria;

"iii) Da formação continua, do controlo de qualidade e de xis' temas de inspecção

. e disciplinares;

"b) Emitir a regulamentação necessária sobre as matérias compreendidas no

âmbito da sua esfèra de actuação;

"0 Promover a coordenação entre as diferentes entidades nacionais com

competência em matéria de auditoria;

"d) Prestar assistência e cooperação com outras entidades internacionais

competentes para a aprovação, registo., controlo de qualidade, inspecção e disciplina dos

revis.ores oficiais de contas e das sociedades de revisores oficiais de contas;

-e) Instruir e decidir processos de contra -ordenação, incluindo aplicar sanções

de carácter contra-ordenacional."

Destes normativos, e ei;i suma, podemos concluir que o Banco de Portugal não

tem competência para avaliar o desempenho e a qualidade dos trabalhos desenvolvidos

pelos auditores ou entidades de auditoria, já que essa é uma competência da CANM.Aliás,

não consta tal competência elencada nem na Lei Orgânica do Banco de Portugal nem no

RGICSF como sendo inha das competências. do Banco de Portugal; motivo pelo qual a

qualidade do trabalho dos auditores neste processo, mormente a conformidade dos

procedimentos de auditoria adoptados coin as normas de auditoria aplicáyeis é matéria que

não pode constituir objecta dos presentes autos, excepto se tiver algum relevo.pqra efeito das

contra -ordenações em causa nestes autos, o que será referido na análise que será feita

seguidamente."
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Por seu turno, outra questão aqui deve ser suscitada e que se prende com a

.própria análise' do julgamento prqfissional que foi feito. Na verdade, fazer essa análise

implica lançar um juízo de adequação sobre o trabalho realizado pela auditorit. Ora, tal

competência para analisar se esse juízo profissional foi ou não devidamente realizado, de,

acordo com as legis antis, não compete ao Banco de Portugal e, por maioria de razão, essa

questão nem sequer deve ser considerada como objecto dos autos. Conforme anteriormente

já se tinha referido, a entidade com competência para esse efeito, em Portugal, é a CMVM.

Se o que pode determinar a emissão de uma reserva é, designadamente, a

inexistência de prova suficiente e apropriada de auditoria e se essa propriedade e suficiência

da prova requerer um juízo profissional do auditor, o que se poderia apurar nestes autos é se •

a informação existia ou .não xistia e parece qué existia porque é a própria decisão

administrativa qüe dizia que existia (ainda que considere o suporte probatório dessa

informação • insuficiente) e existindo que, no juízo profissional formulado pelo auditor em

concreto, essa prova não era afinal suficiente e adequada.

"Susceptível" no sentido de não ser emitida no momento uma reserva, porque

ainda não está a ser emitida uma opinião final do trabalho de auditoria, mas que já se sabe

que iró constituir lima emissão de reserva no final, porque os procedimentos estão esgotados.

E é precisamente neste momento que. nasce a obrigação da al. c) do n.° I do artigo 121.° do

RGICSF.

5;e assim não fosse e se todos os percalços que fossem encontrados durante o

trabalho de uma auditoria tivessem que ser comunicados ao Banco de Portugal, sem que

existisse uma prévia triagem, ponderação e avaliação feita por profissionais cuja

competência, seriedade e independência é vigiada pela CMVM, consideramos que, ao

contrário do que entende o Banco de Portugal, seria o próprio sistema de supervisão

•prudencial que pereceria.
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a decisão administrativa faz alusão à qualidade do trabalho dos auditores,

imiscuindo-se nas competências da CMVM. referindo que a KPMG PT não reviu os papeis de

trabalho da auditora do componente KMPG Angola.

A não revisão dos papéis de trabalho da KPMG Angola pela KPMG PT é unia

decisão que lhe compete novamente de acordo com o seu juízo.profissional, o qual não dive

ser objecto de escrutínio nestes autos, pelos motivos já dissecados.

(.)"

Ora, como destacou a CMVM na sua resposta ao requerimento da Recorrente

apresentado em sede da audiência de julgamento (Ref' 51406 de 7.06.2021), a conduta

imputada pelo Banco de Portugal não era sequer idónea a preencher os tipos objectivos de

ilícito imputados nestes autos à Recorrente pela CMVM, maxime a violação de normas de

auditbria. Para efeitos de preenchimento do tipo objectivo da contra -ordenação imputada pelo

Banco de Portugal era irrelevante, por exemplo, se a Recorrente emitiu uma opinião de

auditoria ou os ten-nos em que foi emitida, com ou sem reservas; se os factos cujo
•

conhecimento lhe foi imputado deviam efectivamente ter dado lugar à inclusão de uma

reserva nas opiniões emitidas pela Recorrente (desde que tivessem sido comunicadas ao BdP);

se, à luz desses factos, as opiniões emitidas estavam ou não suportadas por prcA/a de auditoria

apropriada e suficiente, tal como disposto nas normas de auditoria aplicáveis. Pelo que a

sentença expressamente excluiu tais factos do objecto de apreciação e decisão desse processo,

reiterando-o, como vimos, ao longo da sentença.

Naquele processo, a Recorrente não foi alvo de prossecução por, na certificação

legal de contas e relatório de auditoria, emitidos sobre qualquer das deMonstrações financeiras

do BES não ter aposto reservas por limitação de âmbito, ou por não ter obtido prova de

auditoria suficiente para poder concluir, sem reservas, sobre as rubricas "crédito a clientes". O

que constitui, precisamente, pane do objecto deste processo.

610



Processo: 290/20.2YUSTR.L1
Referência: 17739995

Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

•

Recurso Penal

Daí que, com o devido respeito, é a Recorrente quem incorre em manifesto erro ao

afirmar que ''os factos relativos à não inclusão de reservas por limitação de âmbito" na

Certificação Legal de Contas e no Relatório de Auditoria das demonstrações financeiras

consolidadas do BES, com referência a 31 de Dezembro de 2012, na parte relativa à carteira

de crédito do BESA, e "os factos relativos à não inclusão de reservas por limitação de

âmbito" no parecer. sobre as demonstrações financeiras intercalares consolidadas do BES,

corn referência a 30.06.2013, também na pane relativa à carteira de crédito do BESA, foram

já objecto de julgamento.

Concluímos, como a sentença, citando a impressiva frase do acórdão do STJ de 6

de Junho de 2018: "o principio ne bis in idem se constitui obstáculo a que Illna pessoa seja

condenada duas vezes pelo mesmo factos, não pode constituir fundament() para que fiquem

por punir factos que nunca foram julgados."

. Erro de direito quanto à (não) inconstitucionalidade por violação do artigo 29.°,

n.° 5. da CRP;

Defende a Recorrente que o conceito constitucionalmente relevante de identidade

da infração ou do* facto que deve ser adoptado, na interpretação do art. 29.°, n.°5 da

Constituição da República Portuguesa, em situações de cúmulo de prossecuções, deve ser um

conceito histórico-naturalístico, idêntico ao adoptado pelo TEDH e pelo TJUE, sendo de

recusar a adopção de critérios de identidade da infração com base na respectiva qualificação

jurídica ou bem jurídico protegido, que foi a concepção adoptada na sentença recorrida.

Sustenta que a jurisprudência constitucional citada na sentença, que prefere os

critérios da qualificação jurídica ou do bem juridic() • protegido, só deve relevar para a

apreciação da constitucionalidade da prossecução no seio de um mesmo processo, em

concurso de sanções. Não relevando também os critérios fundados na diferença de domínios

regulatórioS de enquadramento das infrações (RGiCSF ou CdVM ou Estatutos do CNSA),

que, no limite, apenas poderiam relevar para apreciar a proporcionalidade de restriçõès ao
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direito constante do artigo 29.°, n.° 5, de acordo corn o artigo 18.° da CRP, mas não devem

relevar para a definição do parâmetro constitucional relevante decorrente do seu artigo 29.°,

n.° 5.

Alega que a tutela da proibição de bis in idem deve activar-se sempre que haja

uma identidade do facto objecto dos processos, entendido como o conjunto de circunstâncias

factuqis concretas envolvendo o mesmo visado e ligadas no tempo e no espaço.

Conclui que o princípio ne bis in .idem constitucionalmente consagrado é

incompatível com soluções normativas de direito ordinário que redundem na permissão da

dupla prossecução contraordenacional do mesmo facto em processos diferentes sob diferentes

títulos infraccionais, sendo irrelevante para o efeito a circunstância de as autoridades

administrativas competentes para o conhecimento das infrações contraordenacionais em causa

serem diferentes, ou de inexistir coincidência do bem jurídico protegido ou uma coincidência

do "tipo de desvalor". Sendo aplicável, sustenta, logo pela litispendência, a partir do momento

ern que seja proferida uma primeira decisão definitiva que julgue os factos em causa, como

ocorreu com o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 04.0.2021.

Invoca a inconstitucionalidade, por violação dos artigos .2.0, 18.°, n.°.2, 29.°, n.°.5,

e 32.°, n.°.10, da CRP, dos artigos l9.°, n.° 1, 33.°, n.° 1, 34.°, n.° 1, 36.°, n.° 1, 79.°, n.° 1, do

RGCO, aplicáveis ex vi'artigo 407.° do CdVM, e dos artigos 408.° e 420.°, n.° 3, do CdVM,

introduzido pela Lei .28/2017, de 30.0.5, e artigo 213.° do RGCISF, isolada ou

conjugadamente considerados, interpretados no sentido de que é permitido julgar a mesma

conduta (entendida como factos histórico-naturalísticos idênticos ou intrinsecàmente ligados)

já julgada em processo diferente ao abrigo de distintas normas ou valorações jurídicas que

tutelem bens jurídicos diferentes ou. pressuponham um diferente tipo de desvalor ou

acréscimo de desvalor entre as duas infracções / bem como entre as duas infracções diferentes

quando estejam em causa normas infraccionais com fonte sectorial distinta / ou ainda, cujo

conhecimento seja da competência de autoridades administrativas de diferentes sectores

regulatórios / ou, por último, cuja s'upervisão seja, à uma, competência da CMVM e, à outra,

do Banco de Portugal.
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O Ministério Público e a CMVM defenderam a..improcedência do vício invocado.

Começaremos por reafirmar o que dissemos acima,, sobre a inexistência, neste e

no processo n.° 80/19.5YUSTR.L1 de qualquer identidade dos factos objecto dos

processos, seja como forem entendidos, designadamente como "o conjunto de

circunstâncias factuais concretas envolvendo o. mesmo visado e ligadas no. tempo e no

espaço".

E não se diga, com faz a Recorrente, que a sentença recorrida adoptou na decisão

sobre a violação da regra do ne bis in idem invocada pela Recorrente critérios de identidade

da infração com base na respectiva qualificação jurídica ou bem ‘jurídico protegido. Como

resulta da transcrição da sentença que fizemos acima, a sentença pronunciou-se também sobre

a alegação da Recorrente "(...) mesino que se adotasse um critério de pendor essencialmente

naturalistic° [Adoptado pelo TED/1 a propósito da responsabilidade penal e não contraordenacional, 1705

arestos caso Zolotukhin c. Rússia. de 10/02/2009, §71; TJUE, acórdãos Kretz.inger, C-288/05, de 18/07/2007,

§§32/33, e avbroeck. C-43610-1. de 09/03/2006, §P6410,- Zolotukhin c. Rússia, §72.] , concluindo que

"ainda assim e salvo melhor opinião. soçobraria a pretensão da Recorrente". O que torna

incompreensível o erro de direito que a Recorrente imputa à sentença. A decisão não assentou

exclusivamente na interpretação que «a Recorrente entende ser errada, mas também na que

constitui, afinal, a interpretação da Recorrente.

Também não se vê razão para o argumento de que a jurisprudência constitucional

citada na sentença só deve relevar para a apreCiação da constitucionalidade da prossecução no

seio de um mesmo processo, em concurso de sanções. Desde logo, a sentença não incorreu em •

qualquer erro no que respeita à aplicação do art. 29.°, n.°5 da'CRP, tendo sustentado a sua

apreciação• na jurisprudência do Tribunal Constitucional, a quem compete- em geral

•administrar a justiça em matéria jurídico -constitucional.

Não estando aqui em causa "a mesma conduta (entendida como .factos histórico:

naturalisticos idênticos ou intrinsecamente ligados) já julgada em processo diferente", é

manifesta a improcedência da invocada 'inconstitucionalidade da interpretação, que não foi
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feita na sentença, dos artigos 19.0, n.°.1, 33.°, n.° 1, 34.°, n.° 1, M.°, n.° 1, 79.0, n.° 1, do

RGCO, aplicáveis ex vi artigó 407.°*do CdVM, e dos artigos 408.° e 420.°, n.° 3, do CdVM,

introduzido pela Lei 28/2017, de 30.05, e artigo 213.° do RGC1SF, isolada ou

conjugadamente considerados.

Da omissão de pronúncia quanto à violacão do artigo 4.° do Protocolo n.° 7 à

CEDH e do artigo 50.° da CDFUE

Alega a Recorrente que, tendo invocado as normas pertinentes da Convenção

Europeia dos Direitos Humanos (CEDH) e da Carta dos Direitos Fundamentais da Uniao

Europeia (CDFUE) também como critério de validade da prossecução múltipla de que é alvo,

impunha-se que o Tribunal recorrido apreciasse a violação do ne bis in &ern não só ao abrigo

dos conceitos constitucionais de direito português, mas também, e autonomamente, ao abrigo

dos conceitos estabelecidos naqueles normativos internacionais e na jurisprudência que os

interpreta. Sendo a sentença recorrida omissa neste ponto, *é nula, alega, pot violação do

disposto no artigo 64.°, n,° 4, do RGCO, ex vi artigo 407.° do CdVM, bem como dos artigos

1.° e 13.° da CEDH, do artigo 4.° do Protocolo n.° 7 á CEDH, dos artigos 50.° e 47,0 da

CDFUE e do artigo 19.0, n.° 1, §2, do TUE, nos termos do disposto no artigo 379.°, n.° 1, al.

c), do CPP; ex vi artigo 41 .°, n.° 1, do RGCO, ex vi artigo 407.° do CdVM.

• O Ministério Público e a CMVM defenderam a improcedência da nulidade

imputada pela Recorrente à sentença.,,

Vejamos.

De acordo com o disposto no art. 379.°, n.°1; al. c) do CPP, ex vi art. 41.°, n.°1 do

RGCO e art. 407.° do CdVM, é nula a sentença "quando o tribunal deixe de pronunciar-se

sobre questões que devesse apreciar".
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A omissão de pronúncia significa, fundamentalmente, ausência de posição ou de

decisão do tribunal sobre matérias em que a lei imponha que o juiz tome posição expressa.

Tais questões são aquelas que os sujeitos processuais interessados submetam à apreciação do

tribunal (art. 660.°, n.° 2, do CPC), e as que sejam de•conhecimento oficioso, isto é, de que o
tribunal deve conhecer, independentemente de alegação e do conteúdo concreto da questão

controvertida, quer digam respeito à relação material, quer à relação processual. Como o

Supremo Tribunal tem uniformemente decidido, a pronúncia cuja omissão determina a

nulidade da sentença deve incidir sobre problemas e não sobre motivos ou argumentos; é

referida ao concrete objecto que é submetido à cognição do tribunal, ao dissídio ou problema

concreto a decidir e não os simples argumentos, razões, opiniões ou doutrinas expendidos pela

parte na defesa da sua pretensão — neste sentido, entre outros, os acs. do STJ de 24,10.2012,

proc. 2965/06.0TBLLE.E1, de 9.02.2012; proc. 13.1/11.1YFLSB, de 15.12.2011, proc.

17/09.0TELSB.L1.S1, e de 17.06.2015, proc. 1149/06.1TAOLH-A:LI.S1

Ora, a questão suscitada pela Recorrente é a da violação, pela decisão
administrativa, do .princípio Ile bis in idem, sobre que a sentença recorrida se pronunciou,

extensa e bem fundadamente, em sede de questões prévias, no capítulo IX (págs. 115 a 125).

No requerimento junto já no decurso ãa audiência de julgamento - a que a

sentença alude, junto a fls. 13064 e ss.- a Recorrente comunicou que a sentença proferida no

processo n.° 80/19.5YUSTR e que a tinha absolvido tinha sido confirmada por acórdão desta

Secção, de 4.05.2021, transitado em julgado. Suscitando em consequência a extinção parcial

do procedimento contra-ordenacional, por efeito da aplicação do princípio ne bis in idem,

terminando com os seguintes pedidos:

a) deferir a junção aos autos do acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de

04.05.2021, proferido no processo °80/19.5YUSTR.L1; e
• •

b ) julgar extinto o procedimento quanto às infracções respeitantes à não inclusão

de reservas pela KPMG Portugal na Cenificação Legal de Contas e Relatório de Audito' ria

sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012 e
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no parecer sobre demonstrações intercalares e consolidadas com 'referência a 30.06.2013,

por efeito da revisdo da carteira de crédito do BÉSA realizada pela KPMG Angola.

No seu requerimento a Recorrente argumenta que os factos que alega serem

parcialmente os mesmos foram dados por não provados na sentença, já transitada em julgado,

proferida no âmbito do processo n.° 80/19.5YUSTR.I,1, pelo que, "tendo em conta a

identidade dos factos em causa, a prossecução dos presentes autos constitui, neste ponto, uma

violação do artigo 4.° do Protocolo n.°7 (P7-4) à Convenção Europeia dos Direitos Humanos

' (CEDH), do artigo 50.° da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (CDFUE) e,

ainda, do artigo 29.°, n.°5 da CRP".

Trata-se, ainda assim, de uma razão ou argumento para sustentar a alegação de

violação do princípio ne bis in idem e fundamentar o pedido de extinção parcial do .

procedimento contra-ordenacional. •

Princípio clássico que tem idêntico conteúdo em todos os preceitos invocados.

Com efeito, dispõe o artigo •4.°, n.°I do Protocolo n.°7 à CEDH que: "Ninguém pode ser

penalmente julgado ou punido pelas jurisdições 'do mesmo Estado por motivo de uma

infracção pela qual já foi absolvido ou condenado por sentença definitiva, em conformidade

com a lei e o processo penal desse Estcido". O art. 50.° do CDFUE que: "Ninguém pode ser

julgado ou punido penalmente por um delito do qual já tenha sido absolvido ou pelo qual já

tenha sido condenado na União por sentença transitada em julgado, nos termos da lei." E o

art. 29.°, n.°5 da Constituição da República Portuguesa que:"Ninguém pode ser julgado mais

do que tuna vez pela prática do mesmo crime":

Como dissemos já, a senténça apreciou, extensa e bem fundadamente, a violação

pela decisão administrativa do clássico principio ne bi in idem. Incluindo, ainda que para a

rejeitar, a pretensão da Recorrente à luz de uni critério de pendor essencialtnente

naturalistico, adoptado pelo TEDH a propósito da responsabilidade penal e não

contraordenacional (acórdãos Zolotukhin c. Rússia, de 10/02/2009, §71). e pelo TJUE -

(acórdãos Kretzinger, C-288/05, de 18/07/2007, §§32/33, e Esbroeck, C-436/04, de
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09/03/2006, §§26/40, Zo/otukhin c. Rússia, §72.), concluindo que não se verifica, mesmo • que

apenas naturalisticamente considerados, a repetição, nestes autos, dofactum defied apreciados

nos autos de RCO n.° 80/19.5YUSTR.

A Recorrente centrou a sua alegação na existência de uma identidade de factos,

invocando jurisprudência do TEDH e do TJUE para sustentar essa sua conclusão, Sobre que a

sentença se pronunciou, concluindo, a afinal, que "não se verifica-, em nenhuma dimensão,

uma repetição do julgamento quanto aos mesmos factos, sejam estes factos normativamente

considerados — como devem ser — seja ponderados em sentido naturalistic°, dado. que esses

ficarain arredados da douta sentença proferida nos autos n.° 80/19.5YUSTR". [sublinhados

nossos]

Não se verifica, pois, a nulidade da sentença por omissão de pronúncia invocada

pela Recorrente, improcedendo o recurso nesta parte.

. Erro de julgamento em matéria de direito quanto ao P7-4 da CEDI -1 e quanto ao

•artigo 50.° da CDFLJE

A Recorrente reitera, a propósito da invocação de erro de julgamento na sentença

em matéria de direito quanto ao P7-4 da CEDH e ao art. 50.° da CDFUE que, atenta a

natureza das infrações e a natureza e gravidade das sanções, a KPMG Portugal foi perseguida

e julgada pela segunda vez pelos mesmos factos dos quais já foi acusada e absolvida no

• processo n.°.80/19.5Y USTR.

Além disso, entende que, no que toca ao P7-4 da CEDH, se encontram

preenchidos no caso os três elementos necessários à activação do ne bis in idem; de acordo

com a jurisprudência do TEDH: (i) ambas as *decisões se referem ao mesmo idem, (ii) ambas

as décisões ,são materialmente penais, e (iii) em um dos processos, a (ausência de)

responsabilidade da KPMG Portugal quanto aos específicos factos aqui em causa já foi

definitivamente estabelecida, por decisão de absolvição.
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Alega que o artigo 79.°, n.° 1, do RGCO, ser interpretado no sentido de que o.

"facto" é "um conjunto de circunstâncias factuais concretas enVolvendo o mesmo arguido e

inextricavelmente ligadas no tempo e no espaço", no sentido da jurisprudência do TEDH

Zolotukhin c. Rússia.

Entende que a aplicação de quaisquer normas do direito interno que redundem em

resultado contr.ário, não sendo, suscetíveis de interpretação conforme ao P7-4, será violadora

do P7- 4 e devem ser desaplicadas, nos termos do artigo 8.0, n.° 2, da CRP, e do artigo 1.° e

13.° da CEDI -J. E què a continuação do processo no que respeita aos factos já julgados é

violadora do P7-4 (e do artigo 79.°, n.° 1, do RGCO, interpretado em conformidade com

aquela disposição) 'devendo a Recorrente ter sido absolvida das contraordenações referentes

aos factos relativos não inclusão de reservas por I imitação de âmbito na Certificação Legal de

Contas consolidadas do BES, corn referência a 31 de Dezembro de 2012, na parte relativa à

carteira de crédito do BESA, bem aos factos relativos à alegada não inclusão de reservas por

limitação de âmbito no parecer sobre as demonstrações financeiras intercalares consolidadas

do BES, com referêãcia a 30:06.2013, também na parte relativa à carteira de crédito do

BESA.

As mesmas considerações, sustenta, são aplicáveis por via do artigo 14.°, n.° 7, do

P1DCP (Pacto Internacional dos Direitos Civis e Politicos).

Quanto ao art. 50.° da CDFUE mantêm ser evidente que se está perante dois

processos materialmente penais para efeitos do artigo 50.° da CDFUE e de factos

indissociavelmente ligados que estão a 'ser punidos em processos diferentes e que o artigo

79.°, n.° 1, do RGCO, ser interpretado em conformidade corn o artigo 50.° da CDFUE e a

jurisprudência do TJUE, devendo ser desaplicada, nos termos do artigo 8.°, n.°4, da CRP e do

direito da União, qualquer norma do direito interno que redunde em resultado cOntrário.

Conclui, em qualquer caso, pela sua absolvição das contraordenações referentes à

não inclusãci de reservas por limitação de âmbito na Certificação Legal de Contas

consolidadas do BES, com referência a 31 de Dezembro de 2012, na parte relativa à carteira
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de crédito do BESA, bem aos factos relativos à alegada não inclusão, de reservas por limitação

de âmbito no parecer sobre as demonstrações financeiras intercalares consolidadas do BES,

com referência a 30.06.2013, também na parte relativa à carteira de crédito do BESA.

Pede ainda que caso se considere que a interpretação do artigo 50.° da CDFUE no

contexto do sistema de sanções referentes às "normas de auditoria não é clara, que seja

submetida a questão para decisão, a título prejudicial, pelo Tribunal de Justiça da União

Europeia, nos termos do dispbsto no artigo 19.°, n.° 1, parte final, e n.° 3, al. b), do TUE e

267.° do TFUE, nomeadamente para clarificar a seguinte questão: "0 artigo 50.° da Carta

dos Direitos Fundamentais da União Europeia deve ser interpretado no sentido de que se

opõe a. uma regulamentação nacional que preveja a dupla punição administrativa, no

contexto do sistema de sanções referentes às normas de auditoria, em processos diferentes,

quando as sanções tenham natureza materialmente penal, contra pessoa relativamente à qual

já foi proferida uma decisão dellnitiva de absolvição?".

recurso.

O Ministério Público e a CMVM defenderam a improéedência deste -segmento do

Vimos já que a sentença não incorreu na omissão de pronúncia que *a Recorrente

lhe imputa, e que na apreciação da violação do mie bis'in idem teve também em consideração a

jurisprudência do TEDH citada pela Recorrente. Para concluir, corn acerto, reitera-se uma vez

mais, .que não existe entre os dois processos a identidade de factos históricos, naturalísticos,

que constitui a premissa da alegação da Recorrente.

O princípio lie his in We' segundo o qual ninguém podé ser penalmente julgado

ou punido mais do que urna vez pelo mesmo delito, constitui um direito fundamental

internacional, que é reconhecido tanto pela Carta dos Direitos Fundamentais da União

Europeia (Carta — art. 50°: "Ninguém pode ser julgado.ou punido pena/mente par um delito

do qual já tenha sido absolvido ou pelo qual já lenha sido condenado na União por sentença

transitada emjulgado, nos termos da lei"), corno pelo Protocolo n° 7 anexo à Convenção para
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a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (CEDH — art. 4° do

Protocolo 7: I. Ninguém pode ser penalmente julgado ou punido pelas jurisdições cki mesmo

Estado por motivo de uma infracção pela qual já foi absolvido ou condenado por•sentença
definitiva, em conformidade con.; a lei e o processo penal desse Estado. 2. As disposições do

número anterior não impedem a reabertura do processo, nos termos da lei e do process°

penal do Estado em causa, se facto's novos ou recentemente revelados ou um lcio

fundamental no processo anterior puderem afectar o resultado do julgamento. 3. Não é

permitida qualquer derrogação ao presente artigo com fundamento no artigo 15° da

Convenção), em *ordem a garantir a segurança jurídica do indivíduo, assegurando a paz

jurídica.

Por força do d4osto no art. 52°/3 da Carta, as normas de direitos fundamentais

dela constantes devem ser interpretadas de acordo com a jurisprudência do Tribunal Europeu

dos Direitos do Homem (TEDH).

Seguindo tal orientação, o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), tem

densificado aquele princípio de acordo com os critérios qúe emergem da jurisprudência do

TEDH. •

Segundo esta jurisprudência, o princípio ne bis in idem proíbe a instauração de

dois ou mais processos de carácter penal (dupla acusação) e a aplicação de duas ou mais

sanções penais definitivas (dupla punição) contra a mesma pessoa e pelos mesmos factos.

. A aplicação do princípio pelo TEDH exige a verificação de quatro condições: I) a

identidade da pessoa julgada ou punida; 2) a identidade dos factos em juízo; 3) a duplicação

dos processos sancionatórios; 4) o carácter definitivo de uma das decisões.

Sublinhe-se,, relativamente ao Protocolo n.°7 adiciorial à CEDH, que aquando da

sua ratificação o Estado Português formulou a seguinte reserva: "Por 'infracção penal' e
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'infracção'. no sentido dos artigos 2.° e 4.° do Protocolo, Portugal só compreende os factos.

que constituem infracção pena/segundo o seu direito ".4

Sem deixar de reconhecer a heterogeneidade da jurisprudência inicial do TEDH

nesta matéria, atentemos nos seguintes acórdãos deste Tribunal, indicados nas alegações da

recorrente:

- Acordão Engel e ki.c. Países Baixos, de 8/6/1976 — P. no 5100/71

O Tribunal clarificou o conceito de «acusação em matéria penal» do art. 6° da

CEDH e o conceito de «pena» do art.`7° da mesma convenção, recorrendo, para interpretar o

art. 4° do Protocolo n° 7, aos denominados «crit'érios Engel», a saber, qualificação jurídica da

infracção no direito nacional, natureza da infracção e intensidade ou gravidade da sanção

aplicada ao infractor, sendo os dois últimos critérios aplicados de mod.° alternativo, sem

prejuízo de poder o THAI, em função das especificidades do processo, apreciá-los de forma

cumulativa.

. Noruega.

A utilização de tais critérios foi reafirmada, entre outros, no.acórdão A e. B c.

- Acordão Sergey Zolotukhin c. Rus;ia, de 10/2/2009 — P. no 1493903

O Tribunal veio afirmar que o art. 4° do Protocolo n° 7 à CEDH proíbe que uma

segunda infracção seja punida com fundamento em actos idênticos, ou substancialmente

'iguais, aos que Serviram de fundamento à primeira, qualquer que .seja a sua qualificação

jurídica (opção clara pelo idem faction e negação do idem crimen), descrevendo a identidade

dos factos como um conjunto de circunstâncias fácticas concretas que envolvem o mesmo

infractor e estão indissociavelmente ligadas no tempo. e no espaço.

° Cfr. Aviso n.° 264/2005, do Ministério dos Negócios Estrangeiros (Direcção -Geral dos Assuntos Multilaterais),
de 12.05.2005, in Diário da República, Série I -A, n.° 117, de 21.06.2005

621



acórdãos:

Processo: 290/20.2YUSTR.L1
Referência: 17739995

Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Recurso Penal

O TJUE vem seguindo aquela jurisprudência, designadamente nos seguintes

- Acordão 13.onda, de 5/6/2012 — P. no C-489/10

• Recorrendo aos critérios Engel, o Tribunal considerou que as medidas previstas

em legislação nacional de regulamentação da Política Agrícola Comum não constituíam

sanções de natureza penal.

- Acordão Akerberg Fransson de 26/2/2013, P. n° C-617/10

O TJUE utilizou os critérios Engel para clarificar quando é que uma sanção fiscal

reveste, verdadeiramente, «carácter penal» apesar da sua configuraçâô nominal cãmo de

natureza administrativa. Declarando que o princípio ne bis in idem não se ope,e a que um

Estado Membro imponha, para os mesmos factos de inobservância das obrigações de

declaração em matéria de irnposto sobre o valor acrescentado, sucessivamente uma sobretaxa

fiscal e uma sanção penal, desde que a primeira sanção não revista carácter penal.

- AcordãO Garlsson Real Estate SA e o. Consob, de 20/3/2018 —12.1. no C-537/16

Por urn lado, o Tribunal aprecia a questão da natureza penal de sanção

administrativa pecuniária (por manipulação de mercado) de acordo com os apontados critérios

de Engel (afirmando a natureza penal daquela sanção, atenta a sua finalidade repressiva e o

nível de severidade elevado, face ao montante da sanção), afastando no caso a aplicação da

restrição ao princípio nc bis' in idem prevista no art: 520/1 da Carta, ponderando o objectivo de

interesse geral em causa (salvaguardar a integridade dos mercados financeiros da União) e o

princípio da proporcionalidade, considerando que no caso a condenação penal era susceptível

de punir a infracção de forma efectiva, proporcionada e dissuasiva. •

Por outro lido. adopta ainda como critério relevante para apreciar a existência de

uma mesma infracçào, o da identidade dos factos materiais, entendidos no sentido da

existência de um conjunto de circunstâncias concretas indissociavelmente ligadas entre si que
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levaram à absolvição ou à condenação definitiva da pessoa em causa. Considerando

irrelevante, para o efeito, a qualificação jurídica, no direito nacional, dos factos e o interesse

jurídico protegido.

infracção.

- Acordão Luca Menci, de 20/3/2018 — P. C-524/15

O Tribunal adere ao mesmo critério para apreciar a existência de uma mesrna

E analisa o interesse geral no ca'so — luta contra as infracções em matéria de IVA —

concluindo que se poderá justificar o cúmulo ae procedimentos e sanções (penal e

• administrativa de natureza penal), que têm finalidades complementares (admitindo, assim,
uma restrição ao princípio ne bis in idem), declarando que:

1) 0 artigo 50.° da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia

deve ser interpretado no sentido de que não se opõe a urna regulamentação naciónal nos

termos da qual podem ser instaurados processos penais contra uma pessoa, por não

pagamento do imposto sobre o valor acrescentado devido nos prazos legais, apesar de já lhe

ter sido aplicada, pelos mesmos factos, uma sanção administrativa definitiva de natureza.

penal na aceção do referido artigo 50.°, na condição,deesta regulamentação:

. visar urn objetivo de interesse geral que seja susceptível de juistificar esse cúmulo

de procedimentos e de sanções, a saber, a luta »contra as infrações em matéria de imposto

sobre o valor acrescentado, devendo esses procedimentos e essas sanções ter finalidades

•complementares,

conter regras .que assegurem urna coordenação que limite ao estritamente

necessário o encargo adicional que para as pessoas em causa resulta de um cúmulo de

procedimentos, e

. prever regras que permitam assegurar que a severidade do conjunto de sanções

aplicadas se limite ao estritamente necessário face à gravidade da infração em causa.
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2) Cabe ao órgão jurisdicional nacional certificar se, tendo em conta o conjunto

de circunstâncias no processo principal, de que o encargo que resulta concretamente para a

pessoa em causa da aplicação da regulamentação nacional em questão no processo principal e

do cúmulo de procedimentos e de sanções que esta autoriza não é excessivo face à gravidade

da infração cometida.

Do acórdão Sergey Zolotukhin c. Russia, que a Recorrente invoca em especial

nas suas alegações, salierite-se a coincidência da factualidade em causa, o que já vimos não

existir no caso .destes autos e do processo n.° 80/1 9.5YUSTR. Naquele processo estava em

causa a seguinte factualidade: Ern 4 de janeiro 'de 2002,•o Sr. Zolotukhin foi preso por trazer a sua

namorada para um complexo militar sem autorização. Ele foi então levado para a delegacia distrital de Voronezh

Leninskiy. De acordo com o boletim de ocorrência, o.requerente, que estava bêbado, comportou-se de maneira

insolente, usou linguagem obscena e tentou fugir. No mesmo dia, o Tribunal Distrital de Gribanovskiy

considerou o requerente culpado de "atos desordeiros menores" nos termos do Artigo 158 do Código de Contra-

Ordenações e condenou-o a três dias de detenção. Postericirmente, foi instaurado um processo penal contra o

requerente ao abrigo do artigo 213.°, n.° 2, alínea b), do Código Penal em relação à sua conduta desordeira antes

da elaboração do relatório policial, e ao abrigo dos artigos 318.° e 319.° do Código Penal em relação à sua

ameaça e comportamento insultuoso durante e após a elaboração do relatório. Foi delido em 24 de janeiro de

2002. Em 2 de dezembro de 2002, o mesmo tribunal distrital considerou o requerente culpado das acusações nos

termos do artigo 319 do Código Penal. Foi, no entanto, absolvido das acusações nos termos do Artigo 213, unia

vez que o tribunal concluiu que a sua culpa não tinha sido provada de acordo com os padrões exigidos no

processo penal.5

5 Tradução livre do original: On 4 January 2002 Mr Zolotukhin was arrested for bringing his

girlfriend into a military compound without authorisation. He was then taken to the Voronezh Leninskiy district police station.

According to the police report the applicant, who was drunk, behaved insolently, used obscene language end attempted to

.escape. Onthe same day the Gribanovskiy District Court found the applicant guilty of 'minor disorderly acts under Article

158 of the Code of Administrative Offences and sentenced him to three days' detention. Subsequently, criminal proceedings

were brought against the applicant under Article 213 § 2 (b) of the Criminal Code in relation to his disorderly conduct before

the police report was drawn up, and under Articles 318 and 319 of the Criminal Code in relation to his threatening and

insulting behaviour during and after the drafting of the report. He was remanded in custody on 24 January 2002. On 2
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Também no caso do acórdão Luca Mend, a factualiçlade era a mesma no caso na

sanção penal e administrativa: omissões de pagamento do imposto sobre o valor acrescentado

de montante elevado. E no acórdão A. e B. vs. Noruega: a Administração Tributária procedeu

a liquidação do imposto acrescida. uma sobretaxa de 30% sobre o valor devido, tendo essa

decisão transitado em julgado. Contudo, também foram abertos procedimentos criminais,

condenado A eBà pena de prisão.

No acórdão A e B c. Noruega, de 15 de Novembro de 2016, o TEDH aceitou que,

perante sanções formalmente administrativas que tenham carácter penal, o artigo 4.°. do

. Protocolo n.° 7 não é violado pelo cúmulo de processos penais e administrativos

sancionatórios, sempre que exista uma relação material e temporal suficientemente estreita

entre eles. Se o Estado prova que estes processos têm essa relação temporal e material, não

existirá «repetiçào de processos ou de penas (bis)»

Segundo o TEDH, para determinar se existe um nexo material suficientemente

estreito entre os proéessos penais e administrativos sancionatórios, devém ser ponderados,

•especialmente, os seguintes critérios:

— As finalidades complementares dos processos e a sua relação corn diferentes

aspectos da conduta lesiva para a sociedade. A complementaridade e a coerência serão tanto

maiores quanto mais as sanções do procedimento administrativo estiverem afastadas do

«núcleo duro do direito penal» e vice-versa.

— A dualidade, jurídica e na prática, dos processos quando constitua uma

consequência previsível da mesma conduta censurada.

December 2002 the ,same district court found the applicant guilty of the charges under Article 319 of the Criminal Code. He

was, however, acquitted of the charges under Article 213, as the court found that his guilt had not been proven to the

standard required in criminal proceedings."5

625



• Processo: 290/20.2YUSTRI1
Referência: 17739995

Tribunal da Relação.de Lisboa •
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Recurso Penal

— A complementaridade na instrução dos processos que evite, quando seja
possível, repetições na recolha e apreciação dos elementos de prova, graças à'interação entre

as diversas autoridades, por forma a que o apuramento dos factos realizado num dos processos

,seja incorporado no outro.

— O côtn.puto e a consideração da sanção proferida no primeiro processo, no
momento da aplicação da sanção do segundo, de modo que a sanção ao particular não

implique uma punição excessiva, sendo a existência de um processo de compènsaçà'o

adequada para evitar este risco.

Analisemos, 'então, com maiorlletalhe, o "idem" (isto é, a identidade de factos) a

que a Recorrente se refere.

Alega a Recorrente que na acusação e na decisão administrativa condenatória do

Banco de Portugal no processo n.° 80/l 9.5YUSTR, se indicavam como provados os seguintes

factos: •

"Apesar de toda a documentação trocada entre a KPMG PORTUGAL e a KPMG

Angola evidenciar que existia falta de acesso a informação muito relevante para efeitos de

certificação legal das contas consolidadas do BES, a impossibilidade de emitir um juízo

consciente ejimdado sobre a qualidade da carteira de crédito era ultrapassada apenas com

base nas declarações de conforto por parte da Comissão Executiva do BESA."

'  "A 4 de março de 2013 foi emitida pela KPMG PORTUGAL, representada por

Sílvia Gomes, a Certificação Legal das Comas consolidadas do BES relativa ao exercício de

2012, sem existir ainda a certificação Legal das Contas de 2012 do BESA — participação do

BES que representava o investimento financeiro de maior montante -, não constando da

mesma qualquer escusa de opinião ou reserva decorrente da falia de acesso, pela KPMG

Angola e/o.u pela KPMG PORTUGAL, a informação relevante sobre os ativos -que
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compunham a carteira de crédito do BESA. facto suscetível de gerar uma reserva às contas

consolidadas do BES relativas ao exercício de 2012."

"Em 14 de agasto de 2013, a KPMG PORTUGAL. represenrada por Silvia•

Gomes, emitiu um Relatório de revisão limitada sabre informação semestral consolidada, no

qual é referido que:

"Com base no trabalho efetuado, o qual foi executado tendo em vista a obtenção

de uma segurança moderada, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir

que a informação financeira do período de seis meses findo em 30 de Junho de 2013, não

esteja isenta de distorções maierialmeme relevantes que afectem a sua conformidade com as

IAS 34 - Relato Financeiro Intercalar e que não seja completa, verdadeira, actual, clara

objetiva e lícita."

Na sentença proferida no processo n.° 80/19.5YUSTR foram considerados no

provados os seguintes factos:

6. A documentação trócada entre a KPMG PT e a KPMG Angola evidenciava que

existia falta de acesso a informação relevante para efeitos de certificação legal das contas

consolidadas do BES, sendo que a impossibilidade de emitir um juízo consciente e fundado

sobre a qualidade da carteira de crédito era ultrapassada apenas com base nas declarações

de conforto por parte da Comissão Executiva do BESA;
•_

7. Quando, nos termos dados como provados, em 4 de Março de 2013, foi emitida

pela KPMG PT, representada por Silvia Games, a Certificação Legal das contas

consolidadas do BES relativa ao exercício de 2012, existia falta de acesso, pela KPMG

Angola e/ou pela KPMG PT, a informação relevante sabre os activos que compunham a

..carteira de crédito do BESA, que impunham tuna reserva às contas consolidadas do BES

•relativas ao exercício de 2012;

17. A KPMG PT, Inês Filipe, Fernando Antunes. Silvia Games, Sikander Sanar e

Inês Viegas sabiam que:
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a) Pelo menos até ao mês de Julho ou ao mês de Agosto de 2013, havia falta de

acesso a informação essencial sobre a carteira de crédito do BESA (designadamente, aienta

a falta de acesso a informação relativa (1) aos processos de crédito dos seus clientes, (ii) ao

agrupamento dos devedores por grupo económico, (ill) à análise dos fluxos financeiros

(préstações de .capital e juros) associados a cada contraio; (iv) à existência de renegociaçõds'

de créditos e em que termos a's mesmas foram fei(as: e (v) à existência, validade e

valorização das garantias concedidas para cobertura daqueles riscos) que era susceptível de

determinar a emissão de uma reserva às contas consolidadas do BES e, apesar do exposto,

nada comunicaram ao Banco de Portugal, bem sabendo que a tal estavam obrigados;

E como provados os seguintes:

' 97. 0 revisor/auditor deve expressar opinião com reservas por limitação de

âmbito quando existam limitações do ámbito da revisão/auditoria cujos efeitos, no seu

entender, têm ou podem vir a ter importáncia significativa na informação proporcionada

pelas demonstrações financeiras (DRA 700.30). ou quando não existam a demonstração dos

fluxos de caixa e/ou a demonstração dos resultados por funções, sempre que sejam c/c

elaboração obrigatória (DRA 700.31).

139. A 29 de Fevereiro de 2012 foi emitida pela KPMG PT, representada por

Silvia Gomes, a Certificaçâ'o Legal das Contas consolidadas do BES relativa ao exercício de

2011, sem que tivesse ainda sido emitida a Cerlificação Legal das Contas de 2011 do BESA —
participação do DES que representava o investimento financeiro de maior montante não

constando da mesma qualquer escusa de opinião ou reServa.

A Recorrente entende que "também estes factos constam dos factos dados corno

provados pelo Tribunal a quo na sentença ora em crise":

"525. A KPMG não obteve. por si dou através da KPMG Angola, prova
apropriada e suficiente que lhe permitisse concluir, para efeitos da revisão limitada sobre as.

demonstrações financeiras consolidadas intercalares do BES referentes op período findo em

30 de junho de 2013, que as referidas demonstrações financeiras estavam isentas de
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distorções materialmente relevantes, decorrentes (i) da inadequada valorização do ativo

"crédito a clientes" do "componente BESA", (ii) de distorções ao nível das asserções

"existência", e "direitos e obrigações" do ativo "crédito a clientes" do componente BESA.

527. A KPMG não incluiu devendo ter incluído - uma reserva (por limitação de

âmbito,) no parecer por si emitido no Relatório de Revisão Limitada sobre as demonstrações

financeiras consolidadas (intercalares) do BES referentes ao primeiro semestre do exercício

de 2013, decorrente de não ter sido possível obter e analisar informação clue The permitisse

concluir sobre 0 a adequada valorização, de acordo coin as IFRS, do ativo "crédito.a

clientes" do BESA que foi relevado na rubrica "crédito a clienies" do balanço consolidado

do BES, it) os efeitos, ao nível das demonstrações financeiras consolidadas intercalares do

BES, dos ajustamentos que poderiam ter-se revelado necessários caso a referida informação

tivesse sido obtida e analisada.

529. A KPMG sabia que:

a) A 30 de junho de 2013. o valor (bruto) do crédito a clientes do BESA

(incluindo o valor do juro corrido) era de 7.454.609 milhares de USD.

b) A 3.0 de junho de 2013, o valor das provisões acumuladas pelo BESA para

créditos vencidos e de liquidação duvidos.a era de 206.891 milhares de USD, e que esse valor

correspondia a cerca de 2,78% do valor toial do crédito a clientes (brut()) concedido pelo.

BESA;

c) O valor da imparidade registada pelo BESA (no balanço remetido ao BES para

efeitos de consolidação). referência a 30 de junho de 2013, era equivalente ao valor das

provisões acumuladas pelo BESA para créditos vencidos e de cobrança duvidosa;.

d) 49' valor da ubrica "Crédito a Clientes" do balanço do BESA (7.247.718

milhares de USD), por este remetido ao BES para efeitos de consolidação, correspondia ao

. valor (bruto) do crédito a clientes do BESA, deduzido do valor da referida imparidade;
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• e) O valor das provisões acumuladas, em .30/06/2013, pelo BESA, para créditos

vencidos e de liquidação duvidosa, refletia a classificação que, com referência à mesma data,

havia sido efetuada pélo-BESA da sua carteira de crédito, em termos de risco;

fi A 30 de junho de 2013, de acordo a classificação efetuada pelo BESA da'

respetiva carteira de crédito (de acordo com os níveis de risco previstos no Aviso 3/2012. do

BNA), cerca de 80% da rubrica de crédito a clientes correspondia a casos classificados con?.o

risco nulo (Risco A). e cerca de 95% da carteira correspondia a processos de risco baixo

•(Riscos A C);

g) No âmbito da revisão efetuada sobre o "crédito a clientes" do componente

BESA, com referência a 31/12/2012, não foi possível aceder a Wormação e/ou
documentação que era necessária para avaliar e poder concluir sobre a adequada

valorização (imparidade), de acordo coin as IFRS, do reférido ativo;

h) ,A 14 de agosto de 2013, ainda se mantinham, relativamente ao crédito a

clientes do BESA, as limitações de âmbito de análise detetadas no âmbito da auditoria de

2012, pelo, que continuava a não ser possível aceder a informação e documentação que

necessária para avaliar e poder concluir sobre a adequada valorização (imparidade), de

acordo com as IFRS, do referido ativo, com referência a 30 de junho de 2013;

I,) Se continuava a verificar a impossibilidade (por referência a 30 de junho de

2013) de identificar, de forma efetiva, os créditos do BESA objeto de restruturação, e o grupo

económico em que cada. cliente se inseria, e que impedia a KPMG.Angola de validar a

classificação, en? terms de risco, que havia sido efetuada pelo BESA sobre a respetii,a

carteira de crédito e,• consequeniemente, de concluir sobre a adequação do montante de

provisões constituídas pelo BESA para créditos de liquidação duvidosa, face aos requisitos

estabelecidos no Aviso n.° 3/2012 do BAIA; '

j) A data da realização dos trabalhos de Revisão Limitada efetuados pela KPMG

Angola sobre a informação•financeira consolidada do BESA referente ao período de seis
meses findo em 30 de junho de 2013, a Comissão Executiva do BESA nomeada em junho de
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2013, ainda estava a analisar e recolher informação sobre a carteira de crédito 'do BESA, e a

rever e redefinir os procedimentos e controlos internos desse Banco;

k)0 conhecimento da Comissão Executiva do BESA nomeada in jun-ho de 2013,

beni como da (nova) Direção do Risco e Controlo de Crédito désse Banco, relativo ao risco

associado ao crédito concedido pelo BESA a clientes era, à data da revisão limitada efetuado

pela KPMG Angola, ainda limitado;

1) Não obteve prova, apropriada e suficie.nte, que !he permitisse conduit.,. para

efeitos da revisão limitada sobre as demonstrações financeiras consolidadas intercalares do

BES referentes ao período findo ent 30 de junho de 2'013, que as referidas demonstrações

financeiras estavam isentas de distorções materialmente relevantes, decorrentes i) da

inadequada valorização do ativo "crédito a clientes " do "componente BESA", de

distorções ao nível das asserções "existênciCi", e "direitos e obrigações" do ativo "crédito a

•clientes" do componente BESA; •

in) A KPMG não incluiu — devendo ter incluído - uma reserva (por limitação de
âmbito) na opinião por si emitida no Relatório de Revisão Limitada sobre as demonstrações

financeiras consolidadas (intercalares) do BES referentes ao primeiro semestre do exercício

de 2013, decorrente de não ter sido possível obter e analisar informação que lhe permitisse

concluir sobre i) a adequada valorização, de acordo com as 1FRS, do crédito a clientes do

BESA que foi relevado na rubrica "crédito a clientes" do balanço consolidado do BES, ii,)

eléitos, ao nível das demonstrações financeiras consolidadds intercalares do BES, dos

ajustamentos que poderiam ter-se relevado necessários cos.() a referida informação tivesse

sido obtida e analisada;

n) Emitiu, no dia 14 de agosto de 2013, o Relatório de Revisão Limitada sobre a

informação financeira consolidada do BES referente ao período de seis meses findo em 30 de

junho de 2013, no qual _fez constar, sem reservas, o parecer de que "nada chegou ao nosso

conhecimento que nos leve a concluir que a informaçãofinanèeiro consolidada do período de

seis meses findo em 30 de Junho de 2013, .não esteja isenta de distorções materialmente
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relevantes que afectem a. sua confirmidade com o IAS 34 — Relato Financeiro Intercalar e
que não esteja completa, verdádeira, actual, clara objetiva e lícita".

É evidente que, tanto nestes autos como no processo n.° 80/19.5YUSTR, está em

causa a conduta da Recorrente enquanto ROC/auditor externo do BES. Tal não pode, contudo,

face aos factos concretamente invocados pela Recorrente de ambos os processos, e à

delimitação do respetivo objecto feita nas respectivas decisões, conduzir legitimamente à

concliisão de que existe uma "coincidência entre o.objecto do processo instaurado pelo Banco

de Portugal e a decisão proferida nestes autos, instaurados pela CMVM". Como vimos já, da

análise da sentença proferida no processo n.° 80/19.5YUSTR.

A Recorrente pretende que se reconheça a violação do princípio ne bis in idem

numa situação em que estamos perante dois processos de contra -ordenação da competência de

enfidades distinta's com competências sectoriais autónomas.

A decisão do processo n.° 80/19.5YUSTR não esgotou nem a matéria de facto

nem as infrações respeitantes à não inclusão de reservas, por parte da Recorrente, na

Certificação Legal de Contas e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012 e no parecer sobre as demonstraçõès

financeiras intercalares consolidadas com referência .a 30.06.2013, por efeito da revisão da

carteira de crédito do. BESA realizada pela KPMG Angola, não sendo "exactamente os

mesmos" os facto "naturalisticamente perspetivados".

A Recorrente retira a sua alegação sobre a perspectiva naturalística relevante dos

factos, da jurisprudência do TEDH sobre o artigo 4.° do Protocolo n.°7 à Convenção Europeia

dos Direitos do Homem e do TJUE sobre o art. 50.° da Carta dos Direitos Fundamentais da

União Europeia. Manifestamente, a pretensão da Recorrente não cabe no âmbito de vigência

material nem no escopo teleologic° da garantia ínsita naquelas normas. .

Não se verifica entre os dois processos em apreço, este e o processo n.°

80/19.5YUSTR, uma duplicação inadmissível de procedimentos (bis), podendo mesmo

afirmar-se quesse verifica o nexo material suficientemente estreito entre ambos, de acordo
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com os critérios estabelecidos pelo TEDH no acórdão A. e 13. vs Noruega, não existindo

qualquer violação do princípione bis in idem.

Nem qualquer erro de julgamento quanto ao P7-4 da CEDH ou ao artigo 50.° da

CDFUE, em • relação aos quais a Recorrente alegava omissão de pronúncia e, algo

•paradoxalmente, também este erro de julgamento.

Quanto à sugestão de reenvio prejudicial para o TJUE, não' se vê necessidade de

tal porquanto não se vislumbra qualquer dificuldade de interpretação do art. 50.° da CDFUE.

A questão suscitada pela Recorrente, ainda que sugerisse a sua discussão em alegações orais,

não reflecte a questão suscitada pela Recorrente nestes autos. Como apontado na resposta da

CMVM, no processo de contra -ordenação da competência do Banco de Portugal não está em

causa a violação de qualquer norma de auditoria, destinada a disciplinar a actividade de

auditoria, e sim uma norma que impõe.um dever de colaboração e de informação do auditor

de instituiçõe de crédito ao supervisor bancário, respeitante, portanto a matéria de supervisão

bancária.

A Recorrente invocou ainda a nulidade da sentença, por omissão de pronúncia e,

ainda dos próprios artigos 47.° cia CDFUE e 6:° da CEDI -1, por não ter fundamentado sequer a

recusa de submeter a questão prejudicial quanto à interpretação do artigo 50.° da CDFUE para

decisão por parte do TJUE.

O regime do reenvio prejudicial encontra-se regulado no art. 267.° do Tratado

•. sobre o Funcionamento da União Europeia, dispondo que:

prejudicial:

O Tribunal de Justiça da União Europeia é competente para decidir, a titulo

a) Sobre a interpre-tação dos Tratados;
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. b) Sobre a validade e a interpretação dos atos adotados pelas instituições, órgãos

ou organismos da União.

Sempre que uma questão desta natureza seja suscitada perante qualquer órgiio

jurisdicional de um dos Estados -Membros, esse órgão pode, se considerar que uma decisão

sobre essa questão é necessária ao fulEamento da causa, pedir ao Tribunal que sobre ela se

pronuncie.

Sempre que uma questão desta natureza seja suscitada em proces.so pendente

perante um órgão jurisdicional nacional cujas decisões não- sejam suscetíveth de recurso

judicial previsto no direito interno, esse órgilo é obrigado á submeter a questão ao Tribunal.

Se uma questão desta natureza for suscitada em processo pendente perante um

órgão jurisdicional nacional relativamente a uma pessoa que se encontre detida, o Tribunal

pronunciar-se-á com a maior brevidade possível.

Caso a questão seja "tão obvia que não deixa lugar a dúvida razoável

relativamente à forma como a questão deve ser resolvida", não existe qualquer obrigação de

reenvio prejudicial, como já decidido pelo TJUE no acórdão Acórdão Sri C1LFIT e Lanifício

di Gavardo SpA contra Ministero delta Sa.nità, de 6 de Outubro de 1982 6

Ora, a sentença recorrida analisou a questão colocada pela Recorrente. de violação

do ne bis in idem e decidiu não haver qualquer identidade factual entre os dois processos em

causa, mesmo a aplicar-se o critério naturalístico sustentado pela Recorrente com base ern

jurisprudência do TEDH e do TJUE. Pelo que não carecia de colocar qualquer questão

prejudicial, nem, consequentemente, de fundamentar a razão para a não colocar ao TJUE.

>>

6 a propósito da interpretação do art. 177.° do Tratado CEE, cuja redáCção com excepção do último

parágrafo, não difere do art. 267.° áo TFIJE
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A Recorrente suscita a inconstitucionalidade da norma segundo a qual não é

obrigatório o reenvio para decisão pelo Tribunal de Justiça da União Europeia de questão

inferpretativa de direito da União em processo que corra termos perante Tribunal de última

instância em Portugal, sempre que se trate de questão pertinente para a decisão da causa e a

sua solução não decorra claramente das normas de direito da União ou da jurisprudência que

as aplique. Norma extraída do art. 7:° do CPP, aplicável ex Vi artigo 41.°, n.° I, do RGCO, ex

vi artigo 407.° do CdVM (por seu turno interpretado à luz do artigo 267.°, §3, do TFUE, e do

artigo 19.°, n.° I, parte final, e n.° 3, al. l3), do TUE).

Bem como a inconstitucionalidade da da norma segundo a qua] as normas sobre a

competência para decisão a título prejudicial pelo TJUE não constituem normas de

competência que determinam.o juiz natural, por violação do art. 32.°, n.° 9, da CRP. Norma

extraída do art. 119.°, al. e), do CPP, e do art. 7.° do CPP, aplicáveis ex vi artigo 41.0, n.° 1, do

RGCO, ex vi artigo 407.° do CdVM (por seu turno interpretadas à luz do artigo 267.°, §3, do

TFUE, e do artigo 19.°, n.° I, parte final, e n.° 3, al. b), do TUE).

O que tudo sustenta violar o artigo 32.°, n.° 9, da CRP e o princípio e o direito ao

juiz natural que é, neste caso, o juiz do DUE. -

Como vimos já, não se verifica, desde logo, o primeiro dos pressupostos

invocados pela Recorrente, a identidade láctica, e a sua solução decorre claramente das

normas de direito da União e da jurisprudência do TEDH e do TJUE, cujo sentido e alcance

se nos afirgura claro. Pelo que, e dispondo o art. 32.°, n.° 9 da CRP que "Nenhuma causa

',Ode ser subtraída ao tribunal cuja competência esteja fixada em lei anterior". mostra-se

prejudicada a questão de inconstitucionalidade suscitada pela Recorrente.

Por último, subsidiariamente, a Recorrente invoca a excepção de caso julgado, nos

termos do artigo 577,0, alínea i), do CPC, aplicável ex vi artigo 4.° do CPP, por sua vez

aplicável por força do artigo 41 .°, n.° 1, do RGCO, para o qual remete o 407.° do CdVM, e do

artigo 79.°, n,.° 1, do RGCO, relativamente aos, factos referentes à não inclusão de reservas
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pela KPMG Portugal na Certificação Legal de Contas consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2012 e no parecer sobre as demonstrações financeiras intercalares consolidadas

com referência a 30.06.2013, por efeito da revisão da carteira de crédito do BESA *realizada

pela KPMG Angola.

Sem razão, no entanto.

Paradigmaticamente,' no Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 4 de

Junho de 2008, proferido no processo n.° 3715/2008-3, decidiu -Se que:

"Pese a dignidade constitucional, em sede de direitos, liberdades e garantias, que

desde logo lhe empresta o já referido art° 29° n° 5 da CRP - ben; como e também ainda

decorrente do disposto nos art's 14° n° 7 do PIDCP e do art° 4.1 do Protocolo Adicional 7 à

CEDH, de 22/11/1984 - e o sua "natural" complexidade no ámbito do direito penal, a figura

do caso julgado, não mereceu do legislador penal nacional a atenção e os cuidados exigíveis

na sua regulação, ludo se limitando, neste domínio, a duas, muito breves, referências no

CPP: no art° 84°, no domínio da acção civil deduzida no processo penal, e no art 467°

seguinte, agora já em matéria de força executiva das condenações penais.

Daqui a importância quer da doutrina, quer da jurisphidência nesta matéria.

1- Ensina o 11. Prof GermanoM da Silva (3) que "o caso julgaçlo é um instituto

que vi:syl a protecção das décisões jurisdicionais, ken; o. que, essas deciSões não seriam

vinculativas já que poderiam ser repetidamente Modificadas. Diz-se" então, adianta, "que é

irrevogável.' que tem efeito de caso julgado... assinala o ponto final do processo."

No fundo e no que ora importa, o caso julgado visa assim e fundamentalmente, a

imodificabilidade da decisão transitada, exigindo-se que os Tribunais a respeitem e acatem,

não julgando de novo, por "esgotada" a acção penal, vale dizer também, ô "exceptio res

•judicata", o. velhíssimo bis in idem.
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Adianta o autor em citação que "a identidade que releva no •processo penal é

apenas a identidade do arguido... Sc o mesmo crime é imputado a unia pluralidade de pessoas

- o caso dos autos - o caso julgado só existe relativamente àquelas que foram já submetidas a

um processo antefior, de acordo com o princípio res inter alhos...

É o caso dos oi.a recorridos.

2- Tudo está assim em saber agora, se se tram como se decidiu, ou não. conic se

pretende, do mesmo crime, no dizer do 11. Prof citado - que se segue de perto - "o elemento

de natureza objectiva da proibiçâo do non bis.in idem".

'A identidade da causa de pedir - adianta então - refere-se aos factos jó julgados

e aos que se pretendem julgar no novo procáso, devendo buscar-se aqueles no JimdaMento

de facto da sentença. A identidade da causa de pedir não deve considerar-se em abstracto,

comojus persecuendi, mas antes em concreto pela identidade da razão de pedir; e o pedido,

na estrutura' actual do processo penal, hão é senão o reconhecimento pela, lei da existência'

do crime objecto da acusação, da declaração 'da responsabilidade do arguido e a aplicação

da sanção."

É, como se disse, aquela primeira, a identidade do facto, que aqui importa,

reconhecidamente a que mais dificuldades suscita.

Conclui o auto)* nesta matéria que "por mesmo facto deve considerar-se a mesma

factuúlidade jurídica e o seu aspecto substancial, os elementos essenciais do tipo legal pelos

quais o arguido foi julgado ...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 objecto o mesmo bem jurídico ou forntem, como acção que se integra na outra,

uni todo do ponto de vista jurídico. " - realçado e sublinhado nosso.

No mesmo sentido Jacobo de Quiroja, para quem os flindamentos do non his in

idem, assente nos princípios da culpa e du segurança jurídica. são:
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"a) A existência de uma tripla identidade de sujeito. facto e fundament° ...eadem

'persona, eadem res y eadem causa petendi.

b) A inexistência de uma qualquer relação de sujeição entre o arguido e a

Administração Pública". já que, ocorrendo esta, pode justificar-se uma qualquer sanção

administrativa.

E conclui:

"Siempre que exista identidad fáctica, de ilícito penal reprochado y de sujeto

activo de la conduta incriminado Ia duplicidad de penas es um resultado constitucionalmente

proscrito." (4)

Em sede da extensão do caso julgado material, como é o caso presente. entende

também Roxin que o mesmo caso abrange quer a parte dispositiva da decisão, quer o objecto

do processo nu sua totalidade, bem como e também os factos julgados "bafo todo los pontos

de vista jurídicos", concluindo que "la cosa juzgada abarca tanto como el objecto mismo del

proceso", considerando o mesmo facto como sendo o acontecimenio histórico para o qual o

Tribunal tinha juridicamente condições para julgar, nos termos do constante do processo.

• E conclui de novo: "0 caso julgado abrange o objecto do processo na sua

totalidade...o.facto ilícito sob todos os pontos de vista jurídicos."

Dir-se-á ainda e finalniente que é esta mesma a jurisprudência do.nosso STI, de

it‘e destacamos: •

Primeiramente, dizendo que "o caso julgado é um instituto destinado à resolução

de situações de incerteza, mediante a colocação de unit, das afirmações envolvidas numa

•situação especial de indiscutibilidade."

Por isso, adianta-se ali, "este posicionamento perante o caso julgado torna-se

principio jurídico de valor absqluto, ou quase, quando condenatório penal." (6).
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Mas ainda um outro, hem mais completo e esclarecedor, pelo qual se decidiu

também:

"...a circunstáncia de a lei adjectiva penal vigente não regular o caso julgado

não significa que o processo penal prescinde daquele instituto, consabido que nesta concreta

área do Direito se sente com niuito maior intensidade e acuidade a necessidade de protecção

do cidadão contra situações decorrentes da violação do caso julgado, insliluk que também

encontra fundamento num postulado.axiológico, qual seja o da justiça da decisão do caso

concreto, para além de outros, coin destaque para a garantia da segurança e da paz

jurídicas...

A expressão julgado mais do que uma .vez não pode ser entendida no seu estrito

sentido técnico -jurídico, tendo antes de ser interpretada num sentido mais amplo, de forma a

abranger, não só a fase do julgamento, mas também outras -situações análog as ou de valor

equivalente, designadamente aquelas em que num processo é proferida decisão final, sern.

que, todavia, tenha havido lugar àquele conhecido ritualismo... -

De igual modo, o inciso mesmo crime não deve nem pode ser interpretado no seu

estrito sentido técnico-juildico. Crime significa, aqui, um comportamento de um agente

espácio temporalmente delimitado e que foi objecto de uma decisão judicial, melhor, de uma,

sentença ou de decisão que se lhe equipare.

O termo crime não deve ser iomado ao pé -da -letra, mas antes entendido como

uma certa conduta ou comportamento, melhor, como uni dado de facto ou um acontecimento

histórico que, porque subsumh,el em determinados pressupostos de que depende a aplicação

da lei penal, constitui crime. É a dupla apreciação jurídico -penal de um determinado facto já

julgado - e não tanto de um crime - que se quer evitar.

Entender o termo crime, empregue no n°5 do art. 29' da CRP, como referência a

um determinado tipo legal, a tuna certa e determinada descrição típica normativa de

natureza jurídico -criminal, seria esvaziar totalmente o conteúdo do preceito, desvirtuando

completamente a sua ratio e cm frontal violação com os próprios fundamentos do caso
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julgado. Um tal entendimento seria permitir - o que é inaceitável - que aquelè que foi julgado

condenado por -ofensas à integridade fisica...pudesse, pelos mesmos factos; ser segunda vez

submetido a julgamento e'eventualmente condenado por homicídio...

O que referido preceito da CRP proíbe é, no fundo, que um mesmo e concreto

.objecto do prbcesso possa fundar um segundo processo penal.

Fixado o sentido do termo crime, importa, ainda, precisar o que se deve entender

por comportamento referenciado ao facto, comO expressão da conduta penalnieme punível,

consabido que o instituto do caso pt.(gad° só funciona quando existe identidade de facto e de

sujeitos de uma decisão irrevogável sobre a Inesma questão, ou, por outras palavras, o que se

deve entender por mesmo object() processual.

Ora, aquele não pode deixar de ser o acontecimento da vida que, como e

enquanto unidade, se submeteu à apreciação e julgamento de um tribunal. Daqui resulta que •

todos os factos praticados pelo arguido até decisão final e que directamente se relacionem

com o pedaço da vida-apreciado e que com ele formam uma unidade de sentido haverão de

ser considerados como fazendo parte do «objecto do processo».

Deste modo, de acordo com esta visão naturalistica, ter-se-á de concluir que

ainda que aqueles não tenham sido conhecidos ou tomados em consideração pelo tribunal,

certo é não poderem ser posteriormente apreciados, já que a sua apreciação violaria

frontalmente a regra ne his in idem, entrando em aberto conflito com os fundamentos do caso

•julgado."

Citando depois ali os Profs. Cavaleiro Ferreira' e Eduardo Correia

respectivamente, adianta ainda: •

"«Podem variar as circunstáncias, os elementos acidentais da actividade que

constitui objecto do processo, ma,' não a própria acção. E por isso haverá caso julgado

material quando se acusa em novo processo pela mesma acção, embora acrescida de novas
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circunstáncias., embora seja diferente o evento material que se lhe segue, embora seja diversa

•a forma de volumariedade (dolo ou culpa)».

No mesmo sentido, fazendo porém apelo a.= critério não coincidente, já que não

naturalistic°, mas essencialmente normativo, especialmente no que concerne à problemática

atinente aos poderes cognitivos do juiz, pronunciou-se Eduardo Correia (Unidade e

Pluralidade de Infracções - Caso julgado e Poderes de Cognição do Juiz), obviamente à luz

da lei adjectiva de 1929, afirmando que o objecto ao qual é mister pôr o problema da

identidade do facto como pressuposto do caso julgado há -de ser o próprio conteúdo da

sentença, não só nos expressos !emus em que é formulada, mas ainda naqueles até onde se

podia e devia estender o poder cognitivo do tribunal. A .força consuntiva de uma sentença

relativamenie a .futuras condenações e processos há -de ser medida 1).1os devidos limites do

seu objecto, ou seja, estender-se até onde o juiz tenha o poder e o dever de apreciar os factos

submetidos 'ao seu julgamento. Pelos Iiini!es deste dever de cognição há que medir o âmbito

do conteúdo da sentença e, portanto, os termos da sua força consuntiva relativamente a

futuras acusações.

A ester luz, o problema de saber quais os limites da eficácia do caso julgado em

matéria penal está, assim. logicamente condicionado por este outro de determinar até qUe

ponto pode e deve ir a actividade cognitiva do juiz..."

E conclui-se então:

"O objecto do processo, como enfaticamente se consignou, é constituído por

todos os factos praticados pelo arguido até decisão final que directamente se relacionem com

.o pedaço da vida apreciado e que com de forma»; unia unidade de sentido, razão pela qual,

os factos que não tenham sido considerados, devendo tê —lo sido, não podem ser
posteriormente apreciados, sob pena de violação da regra mie his in idem...

O objecto do processo... é constituído por todos os factos práticados pelo arguido

até decisão final que directamente se relacionem com o pedaço da vida apreciado e que com

ele forniam uma unidade de sentido, razão pela qua!, os fados que não tenham sido.
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considerados, devendo tê -lo sido, não podem ser posteriormente apreciados, sob pena de

violação da regra ne bis in idem...

Acrescente-se ainda que da consagração constitucional dos dois institutos

resulta patente a autonomização um do outro. Enquanto o princípio ne bis in idem vê a sua

. formulação vertida expressamente no artigo 29.0, n.° 5 da CRP, o caso Julgado penal constata

a sua relevância constitucional implícita a partir dos efeitos da declaração de.
inconstitucionalidade com força obrigatória geral, corporizada no artigo 282.°, n.° 3, do qual

se retira a:form da decisão Iransitada em julgado."

Regressando ao caso dos autos, e confrontada a matéria factual dada corno assente

nos processos em que a recorrente foi, a seu tempo, julgada, concluímos que não se verifica,

de todo, a invocada excepção de caso julgado.

' Como vimos já, não se trata da/s mesma/s acção/acções, do mesmo "pedaço de

vida", sob todos os pontos de vista jurídicos. Tendo o que constitui objecto deste processo

sido expressamente excluído da delimitação do objecto do processo n.° 80/19.5YUSTR.

Resta concluir pela improcedência de todos os vícios invocados pela Recorrente

neste segmento do recurso. •

•

Do erro de direito na decisão sobre a nulidade do processo por violação do direito

•de defesa da recorrente

A Recorrente reitera no seu recurso que apresentou a sua impugnação judicial

incapaz de exercer de forma cabal e efectiva os setis direitos de defesa e contraditório, em

face da exiguidade do prazo que lhe foi concedido, tendo a sentença recorrida julgado
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erradamente o direito aplicável quando indeferiu o pedido de nulidade do processo por

violação do direito de defesa.

Alega que o prazo de 20 dias úteis para a interposição de recurso de impugnação,

sem possibilidade de prorrogação, num processo de excepcional complexidade como é este, é

violador do seu direito de defesa consagrado no artigo 32.°, n.° 1 e n.° 10, da CRP, padecendo

em consequência o presente processo de nulidade, nomeadamente perante o regime vertido no

artigo lg.', também da Constituição.

Sustenta que, se os artigos 407.° do CdVM e 41.°, n.° 1, do RGCO não são

autossuficientes na regulação do processo contraordenacional, deve a final ser aplicado,

naquilo que não contrarie as suas disposições próprias, desde logo o artigo 107.°, n.° 6 do

CPP, aplicável ex vi artigos 407.° do cdym e 41.° do RGCO. E que, não contemplando a lei

qualquer possibilidade de alargamento do prazo em função da complexidade, extensão e

tecnicidade do processo, sempre se terá de concluir que o artigo 5.9.°, n.° 3, do RGCO é

inconstitucional, por afectar, nessa medida, as garantias 'de defesa do arguido, violando os

arts. 1.°, 2.°, I 7.°, 18.°, n.° 2, 20.°, n.'s 1 e 4, 32.°, n. 's 1 e 10, 268.°, n.'s 3 e 4, da CRP.

O Ministério Público e a•CMVM pronunciaram-se nas suas respostas ao recurso

no sentido da improcedência deste segmento do recurso.

Tendo o Recorrente suscitado no seu recurso de impugnação a nulidade do

processo administrativo, por violação do' seu direito de defesa, por não ter sido prorrogado o

prazo de interposição do recurso de impugnação judicial, a sentença recorrida conheceu desta

questão prévia no capítulo [8] "I. Da nulidade por «violação do direito de defesa da KPMG

Portugal", de forma extensa e assaz bem fundamentada;que nos abstemos de aqui reproduzir

• (págS. 28 a 45 da sentença), com indicação de vasta jurisprudência.

Quanto à invocada nulidade do procesSo (que não, sublinha-se, da sentença) não

vemos, e a Recorrente não indica, qual a base legal Para tal alegação e sobre que incide o
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alegado erro da sentença quanto ao direito aplicável. O RGCO, como apontado na sentença,

não contém uma disciplina referente aos vícios de nulidade, nem tal result'a do regime do- CPP

(arts. 118.° a 120.°), aplicado subsidiariamente, mesmo *corn as devidas adaptações. O art.

I07.°, n.°6 do CPP, por seu turno, o que consagra é a possibilidade de o juiz prorrogar os

prazos previstos nos arts. 78.° (contestação do pedido de indemnização civil) 287.°

(requerimento para abertura da instrução) 315.° (contestação) e 411.°, n.°1 e 3 (interposição do

recurso) quando "o procedimento se revelar de excepcional complexidade, nos termos da

parté final do n.°3 do art. 215.6" Ou seja,"devido, nomeadamente, ao número de arguidos ou

de ofendidos ou ao carác.ter ahamente organizado do crime".

sentença fez uma descrição pormenorizada do iter que traduziu o exercício

cabal e pleno de defesa e contraditório por parte da Recorrente, que pôde, ainda na fase

administrativa, conhecer, contraditar e influenciar a decisão .final - e com sucesso, já que

alguns segmentos de facto da acusação foram arquivados - registando-se que a Recorrente

deduziu atempadamente a sua impugnação judicial num articulado de 745 páginas, com 2929

artigos e 337 conclusões e um requerimento probatório que incluiu um rol de 26 testemunhas.

•
Relativamente à apreciação do alegado à luz da Constituição, acrescenta-se o

recentemente decidido pelo Tribunal Constitucional, no acórdão n.° 378/2021, de 27 de Maio

de 2021, proferido no proc. n.° 1167/2019, no sentido de não julgar inconstitucional a norma

constante do n.° I do artigo 228.° do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades

Financeiras, de que é de 15 dias úteis, a contar do conhecimento do arguido, sem

possibilidade de prorrogação, o prazo para a interposição do recurso da decisão administrativa

que tenha aplicado uma sanção.

Escreveu-se nesse .acórdão que o art. 32.° .n.°1 da Constituição "não pode

constituir base adequada à afirmação do invocado direito à prorrogação do prazo de

impugnação judicial da decisão condematória proferida pela autoridade administrativa. Com

efeito, respeitando tal parâmetro ao processo -criminal, e não se podendo equiparar a

impugnação judicial de decisão administrativa aplicadora de coima no âmbito de um

processo contraordenacional con; qualquer um dos atos processuais relativamente aos quais
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se prevê a prorrogaçãci de prazos do arguido no âmbito do processo penál; parece claro que

a invocada "garantia de defesa", 4tre os recorrentes consideram ter sido violada, não pode

ser controlada em face desse parâmetro, mas sim perante o direito de acesso à tutela

jurisdicional efetiva e a processo equitativo, acolhido no artigo 20.° da Co-nstituição e, mais

especificadamente, • do direito de impugnar as decisões adininisirativas sancionatórias

perante os tribunais, consagrado no artigo 268.0, n.° 4, da Lei Fundamental (cfr., para além

das decisões citadas no Acórdão n.° 172/2021, os Acórdãos n."s 659/2006, 373/2015 e

141/2019)".

Sendo questionada no recurso a fixidez do prazo para o exercício do direito de

• impugnação judicial da decisão sancionatória, designadamente por não admitir prorrogação

pelo órgão administrativo quando se esteja perante um processo de excepcional complexidade

como invocado pela Recorrente no caso dos autos — decidiu o Tribunal Constitucional que

"tais condicionalidades não ofastant a consideração de que estamos perante regulação

secional, cuja aplicação, mormente no plano sancionatório, incide sobre agentes

profissionais, prima facie dotados de unia elevada preparação técnica na matéria, o que

seguramente mitiga as dificuldades alegadas.- E que"o prazo improrrogável de 15 dias úteis

para a impugnação judicial da decisão condenatória surge na sequência de um liar que

assegura ao visado o conhecimento em moment° prévio de grande parte do çonteúdo possível

da decisão final administrativa (apenas a concreta detei:minação da sanção não lhe é

previamente comunicada), o qu.e confere ao arguido condições acrescidas de organização da

sua defesa processual naquele prazo. Há ainda que atender a que o recurso de impugnação

da decisão administratiVa carece apenas de obedecer aos requisitos do artigo 59.° do RGCO,

não estando vedada, em função da amplitude dos poderes de cognição conferidos au Juiz em

sede de julgamento da impugnação, em face da produção de prova e discussão da causa na

audiência de julgamento, nos terms do n.° 2 do artigo 230.° do RGISCF (por regra

necessária nos casos mais complexos), a colocação de questões adicionais, ou o reforço
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argumentativo durante o julgamento de outras abordadas de modo perfunctório na peça

inicialmente apresentada. "7

Resta, confirmando o decidido nesta parte pela sentença* recorrida, julgar

improcedente este segmento do recurso.

Do erro de direito na decisão sobre a prestação de informações falsas ao CNSA

O Recorrente entende que a sentença recorrida padece de erro de direito na

interpretação e aplicação, inter alia, do artigo 22.°, n.° 1, alínea e), dos Estatutos do Conselho

Nacional de Supervisão de Auditoria (CNSA), no que respeita à sua condenação pela

prestação de informações falsas ao CNSA, alegando, em sum, que, nem os factos provados

nos pontos 817 a 821 permitem sustentar a conclusão de que a KPMG Portugal prestou

informações falsas ao CNSA, nem que a KPMG Portugal - cujo conhecimento, por se tratar

de uma pessoa coletiva, tem necessariamente de advir de um vínculo jurídico e não apenas de

um acontecimento empírico — teve conhecimento das actas das assembleias gerais do BESA
•de 3 e 21 de Outubro de 2013.

Na sua resposta ao recurso tanto o Ministério Público como a CMVM defenderam

a improcedência do vício invocado pela Recorrente, alegando tratar-se de impugnação da

matéria de facto provada na sentença e que esta não padece do apontado erro de direito.

»

Resulta da matéria de facto (SUBSECÇÃO Vil —DA INFORMAÇÃO PRESTADA

PELA KPMG AO CNSA, pontos 817 a 825) que:

7 Artigo 230.°
•Decisão judicial

. (...)
2 - Se houver lugar a audiência de julgamento, o tribunal decide com base na prova realizada na audiência, bem
como na prova produzida na fase administrative do processo de contraordenação.

3 — (...)
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817. (1)Em 23/09/2015, o CNSA solicitou à KPMG a seguinte informação:

Na reunião que tivemos no dia 21 de Setembro ultimo, foi abordada a questão das insuficiências

documentais detetadas nas amostragens da carteira de crédito, tendo a Dra. Inês Filipe referido que, entre ()Litres

questões, tinham detetado a existência de créditos concedidos pelt) BESA sem que o respetivo contrato de crédito

tivesse sido assinado com o mutuário. EM face disto gostaríamos de saber:

Que percentagem de crédito selecionado, em número e em montantes, não dispunha de contrato

assinado, para cada urn dos anos 2011, 2012 e 2013?

Que percentagem de créditos concedidos sem contrato em 2011, em número e em montantes, foi

regularizada em 2012 e 2013?

Que percentagem dos créditos concedidos sem contrato em. 2012, em número e em montantes, foi

regulan'zada em 2013?

Como se efetuou a validação da utilização dos créditos concedidos sem contrato? Existia aprovação do

crédito pelos órgãos competentes ou apenas pelo Administrador executivo? Verificou-se utilização do crédito

através de levantamentos em numerário?

• Para além da inexistência de contratos de crédito, que outras situações de insuficiências documentais

foram deletadas no BESA? Houve alguma evolução entre 2011 e 2013?"

618. A KPMG informou oCNSA, em 29/11/2015, que:

"(...)-Conforme foi referido pela Dra. nés Ripe numa das reuniões havidas, os processos de crédito

existiam, mas na documentação a que a KPMG Angola Uwe acesso não constavam alguns elementos, incluindo o

contrato com a assinatura de cliente situações não envolveram mais de 5/6 clientes — e foi no âmbito do trabalho

desenvolvido sobre a carteira de crédito de 2013 qu.e essa situação em particular foi detectada; tendo sido essa

situação de deficiência administrative objecto de reporte, como comprova a sua menção nos referidos relatórios.

(...)

Tat como referido pela KPMG Angola, nos anos anteriores (2011 e 2012), não teve evidência, e como (a-

não reportou, que os dossiés analisados, no âmbito da amostra, tivessem ausência de assinatura dos cóntratos por

parte dos clientes.
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No que respeita a outras deficiências detectadas, a KPMG Angola desde 2011 que reportou existirem

outras lacunas ao nível dos processos administrativos de crédito e que se relacionavam com divergências antra

alguns dados que constavam nos dossiês de crédito, relacionado com a existência de garantias não registadas em

sistema e respectivas valorizações."

819. A KPMG prestou, assim, ao CNSA, a seguinte informação:

a)Apenas no âmbito da auditoria sobre BESA, com referência ao exercício de 2013, foram detetados

processos/dossiers de crédito em que estavam em falta os contratos assinados pelos clientes;

b)No âmbito das auditorias efetuadas com referência aos exercícios de 2011 e 2012, as lacunas

deteladas e reportadas pela KPMG Angola estavam apenas relacionadas com diyergências entre alguns dados que

constavam nos dossiers de crédito, por sua vez relacionados com a existência de garantias não registadas no

sistema do BESA e respetivas valorizações.

820. A referida informação, prestada pela KPMG ao CNSA, era falsa, porquanto no âmbito das

auditorias efetuadas (pela KPMG Angola) sabre o BESA, para efeitos de emissã,o, pia KPMG, de opinião sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes aos exercícios de 2011 e 2012, foram deleiados

créditos relativamente aos quais não foi possível obter (porquanto não se encontravam disponíveis nos respetivos

dossierslion3cessos de crédito):

a)As propostas dos créditos e respetivas aprovações (e, consequentemente, informação sobre a

concreta finalidadeidestinação dos créditos concedidos pelo BESA);

b)Os contratos celebrados e assinados paid's clientes;

c) Informação sobre à situação financeira eft de viabilidade económica dos mutuários créditos

analisados (como seja, demonstrações financeiras);

• d) lnfOrmação sobre o tipo de colaterais associados aos créditos analisados, respetiva contratualização e

documentação de suporte à sua valorização.

821. A KPMG tinha conhecimento, à data em que prestou ao CNSA a informação referida no ponto 818

supra, dos factos descritos no ponto anterior.

822. (ii)Em 26/10/2015, o CNSA solicitou à KPMG informação sobre a data em que a mesma havia tido

acesso as atas das assembleias gerais do MESA havidas a 3 e 21 de outubro de 2013.
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823. A KPMG prestou, em 29/11/2015; ao CNSA a informação de que "À KPMG Portugal não foi dado

acesso a estas actas."

824. A referida informaçào; prestada pela KPMG ao CNSA, era falsa, porquanto a KPMG teve acesso,

pelo menos desde janeiro de 2014, a uma cópia das alas (integrais) das assembleias gerais do BESA hevidas a 3 e

21 de outubro de 2013.

825. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos supra descritos, os quais são

factos próprios, em que interveio e que praticou.

Escreveu-se a respeito na sentença, o seguinte:

"Nos lermos do artigo 4.°, n.° 3.°, alines a) dos Estatutos do CNSA, em vigor à data dos factos:

- No exercício das suas atribuições de suPervisão, o CNSA dispõe dos seguintespoderes:

a) Exigir quaisquer elementos e esclarecimentos que considere relevantes, não podendo as

entidades supervisionadas invocar o segredo profissional;(...)"

factos:

violação:

Segundo o.disposto no artigo 22.°, n.° 1.° alínea b) dos Estatutos do CNSA, em vigor à data dos

"1 - Constitui contra -ordenação grave, plinivel corn coima entre (euro) 10 000 e (euro) 50 000, a

(• • -) • •

e) 'Do deverde prestação de declarações oua prestação de informações falsas aoCNSA;".

Da conjugação do disposto noartigo n.° 3.°, alínea a) com o artigo 22.°, alínea b), ambos

dos Estatutos do CNSA em vigor à data dos factos, resulta que a norma infracional demands, quanto ao elemento

objectivo, (1) a prestação de informações, (i0 que o destinatário dessas informações seja o CNSA, e que (iii) as

informações prestadas sejam falsas.

Revertendo aos factos apurados, verifica-se que a Recorrente (...)
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No âmbito das auditorias efetuadas (pela KPMG Angola) sobre o BESA, para efeitos de emissão,

pela KPMG,de opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes aos exercícios de 2011

e 2012, foram detetados créditos relativamente aos quais não foi possível otter (porquanto não se encontravam

disponíveis nos respetivos dossiers/processos de crédito): (1) as propostas dos créditos e respetivas aprovações (e,

consequentemente, informação sobre a concreta finalidadeldestinação dos créditos concedidos pelo BESA); (i0 os

contratos celebrados e assinados pelos clientes; (iii) informação sobre a situação financeira elou de viabilidade

económica dos mutuários créditos analisados (como seja, demonstrações financeiras); e (iv) informação sobre o tipo

de colaterais associados aos créditos analisados, respetiva contratualização e documentação de suporte à sua

•valorização.

A Recorrente conhecia a realidade descrita na alínea anterior e em que medida e mesma não se

contabilizava corn a informação prestada 80 CNSA, tratando-se de factos próprios, sabendo que a informação

prestada ao CNSA era falsa.

Corn efeito, a falsidade resulta de uma divergência antra a mensagem (a informação prestada) e o

referente (a realidade), considerando o conteúdo do pedido de informação feito pelo CNSA à Arguida.

No caso em apreço, a informação prestada pela Recorrente era falsa porquanto a mensagem - que

apenas no âmbito da auditoria sobra BESA, com referência ao exercício de 2013, foram dele fados

processos/dossiers de crédito em que estavam em falta os contratos assinados pelos clientes e qua no âmbito das

auditorias efetuadas com referência aos exercicios de 2011 e 2012, as lacunas delatadas e reportadas pela KPMG

Angola estavam apenas relacionadas com divergências entre alguns dados que constavam nos dossiers de crédito,

por sua vez relacionados com a existéncia de garantias não registadas no sistema do BESA e respetivas

valorizações - diverge do referente - que no âmbito das auditorias efetuadas (pela KPMG *Angola) sobre o BESA,

para efeitos de emissão, pela KPMG, de opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES

referentes aos exercícios de 2011 e 2012, foram detetados créditos relativamente aos quais não foi possível obter

(porquanto não se encontravam disponíveis nos respetivos dossiers/processos de crédito): (t) as propostas dos

créditos e respetivas aprovações (e, consequentemente, informação sobre a concreta finalidadeklestinação dos

créditos concedidos pelo BESA); 0 os contratos celebrados e assinados pelos clientes; (ill) informação sobre a

situação financeira elou de viabilidade económica dos mutuários créditos analisados (como seja, demonstrações

financeiras); e (iv) informação sobre o tipo de *colaterais associados aos créditos analisados, respetiva

contratualização e documentação de suporte à sua valorização.

Acresce, ainda, que a Recorrente prestou ao CNSA a seguinte informação:

KPMG Portugal não foi dado acesso a estas actas [alas das reuniões da assembleia geral do

BESA havidas a 3 e 21 de outubro de 2013r.
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Contudo, em sentido diverso, apurou-se que, a KPMG leve acesso, pelo menos desde janeiro de

2014, a uma cópia das alas (integrais) das reuniões da assembleia geral do BESA havidas a.3 e 21 de outubro de

2013. A Recorrente conhecia a realidade acima descrita e em que Medida a mesma não se contabilizava com a

informação prestada ao CNSA, sabendo que prestava ao CNSA informação falsa.

A informação pies.tads pela Recorrente era. falsa porquanto a mensagem - que à KPMG Portugal

não foi dado acesso às atas das assembleias gerias do BESA havidas a 3 e 21 de outubro de 2013 - diverge do ,

referente.- que a KPMG teve acesso, pelo menos desde janeiro de 2014, a uma cópia das atas (integrais) das

assembleias gerais do BESA havidas em 3 e 21 de outubro de 2013.

A Recorrente bem sabia que informou o CNSA que apenas no âmbito da auditoria sobre BESA,

corn referência ao exercício de 2013, foram deletados processos/dossiers de crédito em que estavam em falter os

contratos assinados pelos clientes; âmbito das auditorias efetuadas com referência aos exercícios de 2011 e

2012, as lacunas deteladas e reportadas pela KPMG Angola estavam apenas relacionadas com divergências antra

alguns dados que constavam nos dossiers de crédito, por sua vez relacionados com a existência: no âmbito das

auditorias efetuadas (pela KPMG Angola) sobre o BESA, com referência aos exercícios de 2011 e 2012, foram

detetados créditos relativamente aos quais não foi possível obter: i) as propostas dos créditos e respetivas

aprovações (e, consequentemente, informação sobre a concrete finalidadeldestinação dos créditos concedidos pelo

BESA); ii) os contratos celebrados e assinados pelos clientes; iii) iniormação sobre a situação financeira e/ou de

viabilidade económica dos mutuários créditos analisados (como seja, demonstrações financeiras); iv) informação

sobre o tipo de colaterais associados aos créditos analisados, respetiva contratualização e documentação de

suporte à sua valorização; e que a informação prestada ao CNSA era falsa.

Results igualmente doS factos provados que a Arguida sabia que:

a) Prestou ao CNSA informação no sentido de quo não the tinha sido dado acesso a estas atas

(integrais) das assembleias gerais do BESA havidas a 3 e 21 de outubro de 2013:

b) Teve acesso, pelo menos desde janeiro de 2014, a ume cópia dessas atas; e que

C) A informação prestada ao CNSA era falsa.

A Recorrente representou e quis o carácter ilícito da sua conduta, tendo atuado livre, deliberada e

conscientemente,

/ duo com dolo (nos termos descritos nos artigos 23°, n.° 1.dos Estatutos do CNSA e 14.° do Código

Penal, aplicável ex vi do artigo 32.° do•RGCO, aplicável ex vi do artigo 24°, n.° 1, dos Estatutos do CNSA) na prática

dos factos imputados, violando, com a sua conduta o disposto no artigo 22.0, n.° 1.°, afinca b), dos Estatutos do
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CNSA, concatenado corn o artigo 4.°, n.° 3.°, alínea a) dos Estatutos do CNSA, o que, nos termos do disposto no

artigo 22.°, n.° 1.° alínea b), dos Estatufos do CNSA constitui UMA contradrdenação grave, sancionavel com coima

de €10.000,00 a €50.000,00.

Assim, em conclusão, a Arguida, com a sua conduta, preencheu, por duas vezes, o tipo-de -ilícito

objetivo sob análise: a violação do disposto no artigo 22.0, n.° 1.°, alínea b), dos Estatutos do CNSA, concatenado

com o artigo 4.°, n.° 3.°, alínea a) dos Estatutos do CNSA que constitui a pratica de uma contraordenação grave por

força do artigo 22.0, n.° 1.° alínea b), dos Estatutos do CNSA, sancionável corn coima de €10.000,00a €50,000,00."

Tendo resultado provado (820 e 821) que a informação prestada à CNSA era falsa

e que a Recorrente sabia, quando a prestou, que haviam sido detectados no BESA créditos

relativainente aos quais não foi passive] obter a) As propostas dos créditos e respetivas

aprovações (e, consequentemente, informação sobre a concreta finalidadeidestinação dos

créditos concedidos pelo BESA); b). Os contratos celebrados e assinados pelos clientes; c)

informação sobre a situação financeira e/ou de viabilidade económica dos mutuários créditos

analisados (como seja, demonstrações financeiras); d) Informação sobre o tipo de colaterais

associados aos créditos analisados, respetiva contratualização e documentação de suporte à

sua valorização, tendo agido consciente e voluntariamente na prática dos factos (825), não

pode concluir-se, como a Recorrente, que não prestou informação falsa á CNSA, ou que a

informação que prestou não pode ser considerada cOmo tal.

Tendo resultado também provado (822 a 825) que a informação prestada.à CNSA,

de que à KPMG Portugal não tinha sido dado acesso às actas das assembleias gerais do BESA

de 3 e 21 de Outubro de 2013, era falsa, porquanto a KPMG teve acesso a elas pelo menos

desde Janeiro de 2014, tendo a Recorrente agido (825) consciente e voluntariamente na

prática do facto — e sublinha-se que o pedido de prestação da informação e a resposta dada
respeitam ao acesso e à data em que tal acesso tinha ocorrido, e não ao conhecimento:que o

Recorrente pretende discutir ao invocar a sua qualidade de pessoa colectiva — não pode
igualmente concluir-se, como a Recorrente, que a informação não era falsa ou que não pode

ser considerada como tal. •
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Que as informações, prestadas pela Recorrente à CNSA eram falsas consta

expressamente da matéria de facto uovada, pelo que concluir que não eram, afinal, falsas (ou

que não podiam considerar-se como tal) consubstancia uma impugnação da matéria de facto

provada na sentença. De resto, o erro de direito que a Recorrente imputa à sentença respeita à

motivação da decisão sobre a matéria de facto provada, o que claramente equivale a impugnar

os factos que foram considerados provados na sentença. O que lhe está vedado, considerando

o disposto no art. 75.°, n.°1 do RGCO.

Constituindo a prestação de informações falsas ao CNSA uma contrá-ordenação

grave, nos termos do disposto no artigo 22.°, n.° I .° alínea e) dos Estatutos do CNSA em vigor

à data dos factos, não pode a Recorrente ser absolvida da infração pela qual vem condenada.

Improcede, pois, o invocado vício.

. Nulidade da sentença recorrida por ausência total de ftindamentação relativa à
. •

'decisão sobre os factos dados como provados sobre a ausência de prova suficiente e

apropriada. bein como sobre a ausência de inclusão de reservas, relativamente à carteira de

imóveis do BESA

A Recorrente alega que.a sentença é nula, por total ausência de fundamentação da

matéria de facto provada relativa à (a.) insuficiência de prova de auditoria recolhida por parte

da KPMG para suportar a opinião de auditoria a emitir na certificação legal de contas e

relatórios de auditoria, corn reporte aos exercícios de 2012, 2013 (incluindo revisão limitada)

sobre a carteira de imóveis do BESA; (b.) não inclusão de uma opinião com reservas por parte

da KPMG: (i.) por desacordo relativamente ao certificado legal de contas e relatório de

auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas de 2012 do BES, decorrente da

• inadequada valorização (imparidade) do imóvel "Terreno em Sangano" (ii.) por

• limitação de âmbito na opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES

relativamente a um conjunto de imóveis da componente BESA no valor de 11.991,244
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milhares de AOA, nas opiniões sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES

referentes ao exercício de 2012 e de 2013..

O Ministério Públi,co e a CMVM sustentaram a improcedência do vício imputado •
pela Recorrente à sentença recorrida.

Vejamos.

Conforme estabelece o artigo 374.°, n.° 2 do CUP, aqui aplicável, a fundamentação

da sentença consiste na enumeração dos factos provados e não provados, bem como na

exposição tanto quanto possível completa, ainda que concisa, dos motivos de facto e de

direito que fundamentam a decisão, com indicação e exame crítico das provas que serviram

para formar a convicção do tribunal.

No âmbito da decisão sobre a matéria de facto, a exigida fundamentação tem em

vista a explicitação do processo de formação da convicção do julgador e isso pressupõe, para

além da indicação dos meios de prova que relevaram nesse irer decisório, a referência ao

exame crítico da prova que serviu para formar a convicção, dando a conhecer de modo

conciso, mas com suficiência bastante, d percurso lógico e racional efectuado em sede de

apreciação e valoração da prova que conduziu à demonstração (ou não) da factualidade

objecto da decisão recorrida.

Quanto a este segundo aspecto, a fundamentação supõe, pois, a enunciação das

razões de ciência reveladas ou extraídas das provas produzidas, dos motivos que sustentam

determinada opção por um ou outro' dos meios de prova, dos fundamentos da credibilidade

reconhecida às declarações e depoimentos e do valor de documentos e exames, ou seja, de

tudo o que o julgador privilegiou na formação da convicção, em ordem a que os destinatários

(e um homem médio suposto pelo ordem jurídica, exterior ao processo, com a experiência

razoável da vida e das coisas) fiquem cientes da lógica do raciocínio que seguiu e das razões

da sua convicção. Cf. Acórdão do STJ de 16.03.2005, 05P662.
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Corno se decidiu neste Acórdão do STJ, "O "exame critico" das provas constitui

uma noção com dimensão normaiiva, coin saliente projecção no campo que pretende regular

fundamentação em matéria de _facto mas cuja densificação e iniegração faz apelo a uma •

complexidade de elementos que. se retiram, não da interpretação de princípios jurídicos ou de

normas legais, mas da realidade das coisas, da mundividência dos homens e das regras da

experiência.

O exame crítico consiste na enunciação das razões de ciência reveladas ou

extraídas das prows administradas, a razão de determinada opção relevante por um ou own)

dos meios de prova, os motivos da credibilidade dos depoimentos, o valor de documentos e

exames, que o tribunal privilegiou na formação da convicção, em ordem a que os

destinatários (e um homem médio suposto pelo ordem jurídica, exterior ao processo, com a

experiência razoável da vida e das coisas) fiquem cientes da lógica do raciocínio seguido

pelo tribunal e das razões da sua convicção.

A integração das noções de "exame crítico" e de "fimdamentação envolve a

implicação, ponderação e aplicação de critérios de natureza prudencial que permitam

avaliar e decidir se as razões de uma decisão sobre osfactos e o processo cogniiivo de que se

socorreu são compatíveis com as regras da experiência da vida e das coisas, e com

razoabilidade das congruências dos factos e dos comportamentos."

Para se verificar a nulidade da sentença cominada pelo disposto na alínea a) do n.°

I do artigo 379.° do CPP será necessário que falte, em absoluto, a fundamentação quanto aos

aspectos indicados no n.° 2 do artigo 374.° do CPP. O Tribunal tem que explicar o modo como

se formou a sua convicção e como valorou determinado meio de prova, de modo a que o leitor

da decisão proferida consiga percecionar as razões que estiveram subjacentes ao sentido da

decisão, da forma mais completa possível, não sendo, porém, exigível que o Tribunal

fundamente, de forma xpressa e autónóma, todos os pontos da matéria de facto provada.

NO caso, da mera leitura dás 154 páginas da sentença dedicadas à motivação da

decisão da matéria de faco, com análise crítica da prova produzida, pode concluir-se que a
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-mesma dá inteiro cumprimento ao dever de fundamentação ínsito no n.° 2 do artigo 374.° do

CPP, não padecendo a mesma da nulidade que a Recorrente, incompreensivelmente, lhe

imputa. •

Acresce que, para além dá apreciação crítica da prova que expressamente fez

constar da sentença e co.rno complemento à mesma, o Tribunal a quo aderiu e remeteu para a

fundamentação•dos factos provados contantes da decisão da CMVM - da qual consta, para

cada um dos factos provados, a indicação dos meios de prova que permitiram formar a

convicção da CMVM (fls. 10586 a 11491 dos autos) — referindo expressamente que "No

sentido de que a fimdamentação parcial pode ser remetida, para efeitos meramente
complementares, para articulado precedente, cfr. o acórdão do Tribunal Constitucional n.°

391/2015, proferido com tleporte a legislação penal e à aplicação de prisão preventiva,

matéria em. que O nível de garantismo é deveras superior ao acautelado no RGCO, que se

norteia por princípios de simplicidade e celeridade dado que se aquilata da mera

postergação de deveres funcionais."

De acordo com a Recorrente, estã'o em causa os factos 374. a 378., 531. a 556. e

696. a 713. da matéria dada coma provada.

Começando, exemplificativamente, pelo primeiro grupo de factos:

374. A KPMG emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal de Conies e Relatório e Auditoria sobre

as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012, tendo feito constar a seguinte opinião:

as referidas demonstrações financeiras consolidadas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos

materialmente relevantes, a posição financeira co* nsolidada doBanco Espirito Santo, S.A, em 31 de dezembro' de 2012, o

resultado consolidado das Sues operações, o rendimento integral consolidado, as alterações no capitais próprios

consolidados, e os consolidados de caixa no exercício findo naquela data, em conformidade com as 1FRS, tal como

adoptadas na União Europeia ea informação nelas constante é complete, verdadeira, atual, clara, objetiva e licita' .

375. A KPMG não incluiu — devendo ter incluído - uma reserva (por limitação de âmbito) na opinião que

emitiu na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre.as demonstrações financeiras consolidadas do BES

referentes ao exercício de 2012, decorrente de não ter sido possível obter informação que permitisse concluir sobre (,) a

existência, titularidade e adequada valorização de ativos/imóveis respeitantes ao 'componente BESA', no valor de
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11.991.244 milhares de AOA, (ii) os efeitos, ao nível das demonstrações financeiras consolidadas do BES, dos

• ajustamentos que poderiam ter-se revelado necessários caso a referida informação tivesse sido obtida e analisada.

376. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos, os quais são .factos

próprios, em que interveio e que praticou.

377. A KPMG sabia que:

a) O BES relevou no balanço incluído nas sues demonstrações financeiras consolidadas referentes a 2012,

o conjunto de imóveis que o BESA relevou na rubrica imobilizado Corpóreo (em curso)"do seu balanço referente ao

exercício de 2012, pelo ,valor global de 7.190.235.000 AOA e que incluía os imóveis (r) terreno " Altiptan - Cacuaco (ii)

terreno Attiplan - Kwanza Sul", (iii) irnóve0erreno Altiplan - Ta/atone ", (iv) terreno ' Alliplan - Melange ", (v) terreno"

Aftiplap - Ulge ", (v0 terreno Aliplan - Kwanza Norte ", (vii) terreno " AttiPlan - (viii) terreno Alitplan - Moxico ", efix)

terreno " Altiplan - Kuando Kubaogo

b) O BES relevou no balanço incluído nas suas demonstrações financeiras consolidadas referentes a 2012,

o ativo que o BESA relevou na rubrica "OutrosValores - Devedores Diversos" do seu balanço referente ao exercício de •

2012, pelo valor de 4.801.009 milhares de ADA, com a descrição 'ESCOM";

C)O conjunto de imóveis/ativos relevados no balanço do BESA pelo valor de 11.991.244 milhares de ADA,

relativamente aos quais a KPMG Angola informou, face à insuficiente informação sobre a respetiva existência, titulandade e

valorização, não poder pronunciar-se sobre a razoabilidade do referido montante, era composto por (i) o conjunto de

imóveis relevados na rubrica " Imobilizado Corpóreo (em curso)"do balanço do BESA, pelo valor global de 7.190.235.000,00

ADA; (ii) o saldo, com a descrição "ESCOM", relevado na rubrica Outros Valores Devedores Diversos "do balanço do

BESA, pelo valor de 4.801,009 milhares de ADA; •

d) O BESA não disponibilízou à equipa de trabalho de campo e/ou KPMG Angola, relativamente ao conjunto

de imóveis relevados na rubrica Imobilizado Corpóreo fern curso)" do balanço do BESA, pelo valor global de 7.190.235

,milharesde ADA, (a) quaisquer escritoras, Contratos Promessa de Compra eVenda, Certidões de Registo Predial ou outra

documentação que permitisse validar e/ou comprovar a sua existência, a sua titulandade pelo BESA, o valor de aquisição

dos imóveise as suas características; (b) quaisquer avaliações dos mesmos;

e) A KPMG Angola não efetuou, relativaMente a esse conjunto de imóveis, procedimentos de inspeção

física, corn vista a validar a respetiva existência, porquanto desconhecia a concreta localização dos mesmos;

1).0 BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo e/ou à KPMG Angola. relativamente ao ativo

com a descrição "ESCOM", documentação e/ou informação de suporte: 0 à existência desse ativo (com a descrição

"Escom"); à sua titularidade pelo BESA; iii) à sua adeqUada valorização;
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g) A KPMG Angola efetuou visitas físicas aos diversos pisos do edifico ESCOM, não tendo conseguido

identificar a que piso a descrição °Escom'constente dos registos (internos) do BESA se referia;

h) A equipa de trabalho de campo solicitou so BESA uma justificação para o reconhecimento do ativo com a

descrição '"Escorn", não tench) a mesma sido apresentada pelo BESA;

0 A KPMG Angola não efetuou procedimentos de auditoria nem obteve informação elou dociimentação que

permitissem ultrapassar, para efeitos da opinião da KPMG sobre as conies consolidadas de 2012 do BES, a falta de

informação elou documentação relative à existência, titularidade e valorização do referido conjunto de imóveis/ativos (no

valor de 11.991.244 milhares de AOA), que iria dar origem á uma reserva na opinião da KPMG Angola sobre as contas

locais do BESA; •

j) A KPMG Angola iria incluir uma reserva no seu Relatório do Auditor Independente sobre as contas de

2012 do BESA, decorrente de não ter sido possível obter informação de suporte à existência, titularidade e valorização do

referido conjunto de imóveisiativos;,

• k) Não obteve, porsi Wolf através da KPMG Angola, prove de auditoria, apropriada e suficiente, desuporte à

existência, tifularidade e valorização dos referidos 'imóveis", relevados no balanço do BESA pelo valor global de 11.991.244

milhares de AGA;

I) O valor pelo qual os referidos imóveis/ativos de encontravam levédos no balanço do BESA e pelo qual

foram relevados no balanço consolidado de 2012 do BES, era superior à materialidade global definida pela KPMG no

âmbito e pare efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas de 2012 do BES;

m) Emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Conies e Relatório de Auditoria sobre as

,demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012, afirmando que estas apresentam de

forma verdadeira e aprop.nada , em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do BES,

o resuitado consolidado das sues operações, o rendimento integral consolidado, as alterações no capitais próprios

consolidados, e os fluxos consolidados de caixa dessa entidade, ern conformidade corn as !FRS";

n) Não incluiu - devendo ter incluldo - uma reserva (por limitação de âmbito) na opinião por si emitida na

Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobreas demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes

ao exercicio de 2012, decorrente de não ter sido passive' obter e analisar informação que permitisse concluir sobre a

existência, titulandade e (adequada) valorização de i) um conjunto de imóveis respeitantes ao BESA, no valor global de

7,190.235 milhares de AOA, e que haviam sido relevados no balanço consolidado do BES; um imóvel/ativo reconhecido

no balanço do BESA pelo valor de 4.801.009 milhares de AGIA,e que havia sido relevado no balanço consolidado do BES;
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iii) os efeitos, ao nível das demonstrações financeiras consolidadas do BES, dos ajustamentos que poderiam ter-se revelado

necessários caso a referida informação tivesse sido obtida e analisada.

378. A KPMG quis praticar os factos supra descritos"

• - A sentença começou por equacionar as questões em causa da seguinte forma:

(...) do cotejo do objecto dos autos - cuja delimitação decorre da circunscrição

operada na decisão administrativa condenatória concatenada com o teor das conclusões do

recurso de impugnação judicial - resulta que não está em causa apurar da conformidade

coniabilistica das contas, individidais e consolidadas, do BES. nos exercícios de 2012 e 2013.

Ou seja, não constitui objecto dos autos aquilatar se, rya substáncia e com reporte a normas

contabilísiicas, as contas se acham corretamente.certificadas.

O que aqui se discute ocorre em momento precedente, ex ante àquela asserção:

KPMG documentou, nos seus papéis de trabalho. de forma a suportar a sua

opinião, o planeamento da auditoria, os procedimentos de auditoria efectuados e a prova de

auditoria obtida? Documentou, nos .s e u s papéis de trabalho, factos importantes do seu

conhecimento respeitantes ao trabalho de auditoria realizado?

A KPMG, na qualidade de auditora- do Grupo BES obteve, por parte da KPMG

Angola. que indicou como auditora da componente BESA, prova suficiente e adequada de

auditoria quanta. às demonstrações financeiras? Obteve prova adequada e suficiente, de

auditoria para suportar a opinião de certificação legal das contas?

Neste her, está. aqui, em causa o apuramento de factos que, coin reporte ao

exercício de 2012, revisão limitada das contas (prhneiro semestre de 20l.) e exercício de

2013 (certificadas em 9 de Abril de 2014). respeitam a normas de auditoria que se projectam

nos seguintes deveres: dever de documentação, nos papéis de trabalho. de forma a suportar a

opinião, do planeamento de auditoria, dos procedimentos efectuados e da prova de áuditoria

obtida, bem como dever de documentação, nos mesmos papéis de trabalho, de factos

importantes e do conhecimento do auditor: dever de obter prova, adequada e suficiente, para
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suportar a op.inião de auditoria a emitir na cenificação legal das contas/relatório de

auditoria; dever de emitir opinião corn reservas (por limitação de âmbito ou desacordo)

quando não seja possível obter prova, adequada e sifficiente, de auditoria; dever de manter

um nível apropriado de cepticismo profissional, na avaliação da prova de auditoria obtida;

dever de elaborar e conservar documentação suficiente para o supervisor examinar,

adequadamente, o trabalho do ROC.

Procurando do.rificar o que acima se afirmou: não está ern causa apurar se a

imparidade registada sobre o «crédito a clientes» do BESA está contabilisticamente

registada de modo correcto (isso, é o rdultado/desfecito de uma apreciaçãO de substância

decorrente de actividade contabilística e.financeira, exógena a estes autos); mas, antes, a

apreciação; em estúdio anterior, da conformidade da actividade de auditoria empreendida

pela KPMG para obtenção de prova dessa mesma auditoria, prova que deverá ser adequada

e suficiente.

Não releva, normativamente, a conclusão/resultado, mas o iter que, para isso, a

KPMG trilhou, os actos/procedimentos que desenvolveu e como os documentou, quer para

suportar, de modo crítico e céptico, o seu atomístico julgamento de auditor independente,-

quer para permitir a urn terceiro — seja o supervisor, seja um auditor sent pretérito
conhecimento da auditada — compreender a natureza, extensão e" oportunidade desses
procedimentos de auditoria.

• Por outras palavras, estabelecendo um paralelismo, o que aqui releva é apurar se

Os relatóriós de auditoria e ceriificação légal das contas do DES (exercícios de 2012 e 2013f

contém, de modo adequado, apropriado e autossuficielite, tal como exigido pelas normas de

auditoria, os fundamentos que suportaram o julgamento do auditor, à semelhança do

exigido para a sentença pela alínea b) do número I, do artigo 615.° do Código de Processo

Isto é, cumpre apurar se os relatórios de auditoria e certificação legal das contas do

BES, empreendidos pela KPMG, contém, em observância dos ditames que regem a actividade

de auditoria, a discriminação do tipo de trabalho executado sobre a informação financeira

disponibilizada pela gestão do Banco e a especificação da natureza, oportunidade e extensão
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dos concretos procedimentos de auditoria executados pela KPMG, para suportar a sua

opinião de auditor/ROC.

Uma vez mais, socorrendo-nos de pedagógico paralelismo, releva apurar se o

documento de cenificação legal de contas contém, tal como exigido para a sentença, a

indicação dos meios de prova que suportam a decisão, a fundamentação da convicção do

auditor (do julgador) cons clareza, objectividade e .circunstanciação, de modo a que as

partes, no caso de auditoria um terceiro (auditor experiente sem ligação anterior à

auditoria), possa compreender os fundamentos que presidiram ao julgamento do auditor,

por reporte à prova de auditoria obtida." (destaques nossos]

E prossegue, enunciando os documentos relevantes para alicerçar a convicção do

Tribunal - v.g. para o facto 374,' que incompreensivelmente a Recorrente inclui na sua

alegação de falta de fundamentação determinante de nulidade da sentença, quando

manifestamente se trata da reprodução da opinião expressa na Certificação Legal de Contas e

Relatório de Auditoria referentes ao exercício de 2012 — bem como a prova testemunhal
produzida, corn ponderada análise dos depoimentós e das razões de ciência das testemunhas

ouvidas.

Que a KPMG não incluiu uma reserva por limitação de âmbito na opinião que

emitiui na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012 (cfr. facto 375) resulta

também da prova documental referida na mótivação e, na parte em que foi dado como

provado que "devendo ter incluído", dos factos provados no ponto 377, alíneas a)' a n). Cuja

prova resulta mais do que concisa e suficientemente fundamentada na sentença, Cfr. resulta de

págs. 564 e ss., para que se remete e nos abstemos aqui de reproduzir.

Também relativamente ao grupo de factos 531. a 556., "Divisão ill — Da análise
efectuada pela KPMG .sobre os imóveis do componente BESA (asserções "existência-,

"direitos e obrigações.' e "valorização'), desde logo o facto 531 (por remissão para o facto

499) consta dos documentos referidos na motivação da decisão de facto ("Highlights Interim
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Memorandum Review" de 9 de Agosto de 2013, e a informação que dele consta), que "não

permite' concluir" o que consta das ais. a) a g).do facto 532 resulta também fundamentado na

sentença, bem como o que consta do facto 533 (com remissão para os fatos 373 a 380) sobre

o conhecimento da Recorrente do que consta nas al.s a) a g) — v.g. que o imóvel "Terreno ein

Sangano" havia sido objecto de avaliação pela "Valor de Mercado" por um valor de 1.420

milhares de USD e, ainda, que este imóvel se situava a cerca de 100 Km de Luanda e não

dispunha em 31.12.2012 de projecto de construção aprovado, não tendo sido iniciada qualquer

construção, reflectindo o valor revelado na contas do BESA uma sobrevalorização em

38.580.000,00 USD'(cerca de 29 milhões de euros) — sendo'clue em 30.06.2013 continuava
registado no balanço do BESA pelo valor de 40.000 Milhares de USD, correspondendo a uma

sobrevalorização do referido imóvel superior à materialidade definida pela KPMG no âmbito

e para os efeitos da auditoria do Grupo BES, o que tudo a Recorrente sabia.

A prova de todos estes factos resulta suficientemente fundamentada da leitura

atenta e integral da globalidade da motivação da decisão de facto da sentença recorrida.

Tal como, por últimô,. os factos 696 a 713, relatives à prova de auditoria de. .
suporte às asserções "existência- e "direitos e obrigações" de imóveis/ativos respeitantes ao

BESA, no valor de 11.991.244 milhares de AOA, e da não inclusão de lima reserva (por

limitação -de ámbilo) na. opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BÉ.S'

referentes ao exercício de 2013. Por remissão para o teor dos documentos (v.g. o que foi

revelado no respectivo balanço pelo BESA) — como cartas, memorados, actas, demonstrações
de resultados, Highlights Interim Memorandum(s) — Audit(s) da KPMG Angola, balanços,

certificações, sunimmy of control deficiencies sobre o sistema de controlo interno do BESA, •
Memorando/resumo da videocoriferência, instruções de auditoria remetidas pela Recorrente

KPMG à KPMG Angola, relatórios de auditoria da KPMG Angola (...), mais toda•a prova

testemunhal analisada criticamente, e a "a realidade das coisas, da mundividência dos

homens e das regras da experiência" a que alude o- STJ no Acórdão que começamos por citar,

completado ainda pela remissão expressa para a fundamentação dos factos provados contantes

da decisão da CMVM.
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Corno se escreveu a dado passo da motivação da decisão de facto (o que se

transcreve a título exemplificativo): "Como acima se precisou, a convicção do Tribunal pam

considerar a matéria de facto provada resulta, neste conspecto, do cotejo crítico dos papéis

de trabalho da Recorrente inclusos nos autos, dado que desse colefo resulta que a Recorrente

neles não verteu a prova. de auditoria concretamente .obtida. Por outras palavras,

compulsando tais documentos, que deviam ser autossuficientes e autoexplicativos não é

possível reconstruir, porque neles não consta, a natureza, extensão e oportunidade dos

procedimentos de auditoria realizados pela Recorrente para responder aos riscos de

distorção .material por si -identificados, designadamenie a «inadequada valorização da

.carteira de crédito» e a «existéncia, titularidade e valorização» da carteira de imóveis."

sentença.

Pelo que não resta senão concluir pela improcedência da invocada nulidade da

Erro de direito na interpretação das normas de auditoria relativas ao carácter

apropriado e suficiente da prova de auditoria obtida no contexto de auditoria de contas de

grupos que envolvem auditores de componentes (neste caso o BESA), bem como de normas

de auditoria relativas ao dever de o auditor emitir uma opinião corn reservas por limitação de

âmbito, nos casos em que não lhe sej_a_ possível obter prova de auditoria apropriada e

suficiente sobre determinado tema material

Alega a Recorrente que a sentença incorreu em erro de direito na interpretação das

normas de auditoria relativas ao carácter apropriado e suficiente da prova de auditoria obtida

no contexto da auditoria de contas de grupos que envolvem auditores de componentes, e

ainda, das normas de auditoria relativas ao dever de o auditor emitir uma opinião corn

reservas por limitação de âmbito, nos casos em .que não lhe seja possível obter prova de

auditoria apropriada e suficiente sobre determinado tema material.

Sustenta, em síntese, que na "Fundamentação de Direito", o Tribunal a quo nunca

revela qualquer esforço ou preocupação em explicar por que razão entende que os factos
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dados como provados e, ern particular, os factos que dizem respeito à não 'obtenção de

determinadas informações sobre as carteiras de crédito ou imóveis do BESA ou à não

realização de determinados procedimentos de auditoria sobre essas mesmas carteiras

implicam a conclusão de que, 'então, não foi recolhida prova de auditoria suficiente e

apropriada sobre as diversas asserções ern causa, porquanto transferiu o carácter (in)suficiente

e (in)apropriado da prova de auditoria que foi obtida nas auditorias agora' ern questão para a

matéria de facto dada corno provada.

Contudo, alega, .a avaliação do carácter apropriado e suficiente da prova de

auditoria obtida, no sentido de suportar a opinião de auditoria, não é uma questão de facto,

mas antes uma questão normativa, não podendo o Tribunal a quo ter dado como provado que

a KPMG Angola e/ou a KPMG Portiigal não recolheram prova de auditoria suficiente e

apropriada.

Prossegue alegando quc, atenta a matéria de facto dada como provada que

suportou aquela "Fundamentação de Direito", verifica-se que todas as infrações em causa têm

por base factos relativos aos trabalhos de auditoria realizados pela KPMG Angola (ou pela

equipa de trabalho de campo, conforme por vezes é referido na sentença recorrida) ao BESA,

assentando no pressuposto de que, até à emissão da sua opinião, em base IFRS, sobre a

componente BESA, a KPMG Angola não teve acesso a um conjunto de. informação e

documentação, não realizou um conjunto de procedimentos de auditoria ou não validou urn

conjunto de asserções. Ou seja, todas estas resultam, em primeira linha, do facto de a KPMG

Angola não ter conseguido recolher prova de auditoria suficiente e' apropriada para

fundamentar a sua opinião, em base IFRS, e para efeitos de integração no consolidado BES,

sobre a componente. BESA, sendo certo que acabam por ser imputadas à KPMG Portugal

porque, também de acordo com os facto's dados como provados, a KPMG Portugal teria

conhecimento (sabia) que a KPMG Angola, no quadro da auditoria •ao BESA, não tinha
obtido prova de auditoria suficiente e apropriada.

Conclui a alegação sustentando que, ao abrigo das normas de auditoria relevantes,

e considerando os factos dados corno provados na sentença recorrida, não é possível conclUir

664



Processo: 290/20.2YUSTRI1
Referência: 17739995

Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

• Recurso Penal

que a KPMG Portugal violou o dever de obter prova de auditoria suficiente e apropriada e

violou o seu dever de emitir opinião com reservas. E que a sentença incorreu em erro na

interpretação e aplicação das normas técnicas de auditoria, maxime, o §19 das NTRA e o §4.

da DRA 510, com base nas quais concluiu que a KPMG Angola não recolheu prova de

auditoria suficiente e apropriada para emitir uma opinião sobre a carteira de crédito e a

carteira de imóveis do BESA. •

Pede, ern consequência, que seja revogada a sua condenação por todas as

infrações relacionadas com a alegada violação do dever de obter prova de auditoria suficiente

e apropriada e com a alegada violação do dever de emitir uma opinião corn reservas, em tudo

o que diga respeito às auditorias de 2012 e 2013 realizadas sobre a componente BESA.

O Ministério Público e a CMVM sustentaram a improcedência do invocado vício.

Vejamos.

Na perspectiva da Recorrente, o invocado erro de direito verificou-se quanto às

. • seguintes infracções pelas quais vem condenada (conforme consta da síntese elaborada pela
CMVM na sua resposta ao recurso):

• i) Da não obtenção, no âmbito da auditoria de 2012, de prova de auditoria sobre as
asserções "existência", "integralidade", "direitos e obrigações' e "valorização" do crédito a

clientes do BESA" - cf. pp 844 a 871 da sentença recorrida;

ii) Da não obtenção, no âmbito da auditoria de 2012, de prova de auditoria obtida

quanto à razoabilidade do montante dos proveitos de crédito reconhecido pelo BESA nos

resultados de 2012" - cf: pág. 872 a 878 da sentença recorrida;

iii)cDa não obtenção, no âmbito da auditoria de 2012, "de prova de auditoria de

suporte às asserções "existência, direitos e obrigações e valorização" relativamente a um

conjunto de imóveis do BESA, no valor de 11 .991.244 milhares de AOA" - cf. pp. 878 a 884

da sentença recorrida;
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iv) Da não obtenção, no âmbito da revisão limitada sobre as demonstrações

financeiras intercalares referentes ao primeiro semestre de 2013, "de prova de auditoria de

suporte à adequada valorização do crédito a clientes do BESA" -cf. pp. 944 a 952 da sentença

recorrida;

v) Da não obtenção, no âmbito da revisão limitada sobre as demonstrações

financeiras intercalares referentes ao.primeiro semestre de 2013, relativamente aos'imóveis do

BESA, de prova de auditoria sobre as asserções "existência, direitos e obrigações e

valorização — cf. pp. 953 a 959 da sentença recorrida;

Vi) Da não obtenção, no âmbito da auditoria de 2012, de prova de auditoria sobre

as asserções "existência, direitos e obrigações" de imóveis/activo do BESA, no valor de

.11.991.244 milhares dc AOA" — cf. pp. 959 a964 da sentença recorrida.

Por parecer, à primeira vista, que se trata de uma pretensão dirigida ao julgamento

da matéria de facto (é o caso dos factos 200, 303, 510 e 706 elencados na motivação de

recurso), importa recordar uma vez mais que estando em causa recurso de sentença que

conheceu de impugnação judicial de uma decisão administrativa proferida •em processo de
contra -ordenação, nos termos do disposto no artigo 75°, n.° I do RGCO, em regra, e salvo se o

contrário resultar do diploma, este Tribunal apenas conhece de matéria de direito. Assim, nos

termos da daquela disposição legal, este Tribunal da Relação não pode reapreciar a matéria de

facto .julgada pelo Tribunal recorrido, sem prejuízo de poder tomar conhecimento das

nulidades previstas no artigo 410°, n° 2, do CPP, o que sequer vem alegado e não se verifica..

Em especial na sua motivação de recurso (pontos 1243 a 1347 das alegações de

recurso), o que a Recorrente primordialmente faz é invocar que nem o Tribunal a quo, hem

antes a CMVM, procuraram conhecer a globalidade do trabalho de auditoria que foi realizado,

sobre as demonstrações financeiras, consultando as respectivas pastas de trabalho KPMG

Angola).

Subscrevemos, a respeito, a posição da CMVM: "(...)para se avaliar e poder

concluir sobre se foi ou não obtida prova de auditoria apropriada e suficiente sobre unia
666



Processo: 290f20.2YUSTR.L1
Referência: 17739995

Tribunal da Relação de Lisboa
. Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Recurso Penal

determinada rubrica dolt activo (relevado numa rubrica do balanço de entidade auditada) ou

se o auditor deveria ou não ter incluído reservas na sua opinião, apenas é necessário apurar

conhecer, por um lado, o valor do ativo em causa c, por outro lado, qual foi o trabalho

levado a cabo e prova de auditoria obtida pelo auditor sobre esse ativo (e em particular, se

foram preteridos procedimentos ou a análise de informação que eram necessários para, com

o nível de segurança imposto pelas 'normas de auditoria, validar, relativamente, a tal ativo

•e/ou rubrica, as várias asserções testadas pelo auditor).

O que, na parte que releva para as referidas infrações, está, em causa nos

presentes autos, é. por um lack, o trabalho de auditoria levado a cabo, em Angola, sobre o

BESA, sobre uni pequeno sobre um pequeno, embora relevante, conjunto de ativos don

rubricas que foram objeto daquela auditoria, e, por outro lado, o conhecimento que a

Arguida detinha sobre os resultados desse trabalho (que. na verdade, impedia a Arguida de

ter emitido as opiniões que emitiu nas certificações legais das contas sobre as demonstraçõe:s

.financeiras consolidadas do BES).

541. Os ativos e/ou rubrica 's a que nos rekrimos são oc seguintes:

a) O "crédito a clientes" do (componente) BESA. e, em particular, o trabalho de'

auditoria levado a cabo e a prova de auditoria obtida, no ámbito da auditoria de 2012, com

vista a validar a adequação do valor da imparidade registada pelo BESA (e que foi objeto de

• reporte ao DES para efeitos de consolidação) sobre i) uma carteira de crédito do. BESA

denominada "empresas", cujo valor ascendia, em 2012, a 2.7 mil milhões de USD em

particular, os pontos 203 a 222 do elenco dos factos dados como provados na sentença

recorrida) ii.) um conjunto de crédiros, de valor material, compreendidos numa carteira de

crédito do BESA denominada -private" (cf, em particular, pantos .223 a 271 do elenco dos

factos &Kips como provados na sentença recorrida), sendo que esta ultima carteira incluía,

para além dos créditos em questão, outros créditos (cujo trabalho sobre os mesmos realizado

não integra o objeto dos presentes (lutos).
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Ou sei/a, nos presentes autos não está em iausa — nem precisa de estar, para

efeitos das imputações pelas quais a Arguida vem condenada - o trabalho levado a cabo, corn

referência ao exercício de 2012, sobre toda a carteira de crédito do BESA, mas apenas

aquele que foi' levado sobre um conjunto perfeitamente delimitado de créditos, uns

compreendidos na mencionada "carteira empresas" e outros na mencionada carteira

denominada private. Sendo certo que, face à materialidade dos valores dos Créditos versados

nos presentes autos, tal Cil•Clmstância (i.e. o facto de os presentes autos não tratarem o

trabalho que possa ter sido levado a cabo sobre remanescente da carteira de crédito do

BESA) em nada afeta a concliis'á'o de que a Arguida não obteve prova apropriada e suficiente

sobre a adequada valorização da rubrica "crédito a clientes" do BESA, ou que deveria ter

incluído reservas na sua opinião dando nota desse facto.

Quanto a essa especifica rubrica do balanço BESA, os presentes autos têm ainda

por objeto o trabalho sobre a mesma levado a cabo no. âmbito da revisão limitada sobre as

demonstraçõesfinanceiras consolidadas intercalares do BES referentes ao primeiro semestre

de 2013 (çf: pontos 501 a 530 do elenco dos factos' dados como provados na sentença

recorrida).

Quanto a esta revisão limitada, está, efetivamente, em causa o trabalho levado a

cabo sobre toda a rubrica" uédito a elientes", o que, contudo, decorre da particularidade •

de, nessa revisão limitada, e como resulta dos .factos dados como provados, não ter sido —

embora devesse ter sido...- levada a cabo nenhuma revisão individual sobre a imparidade

dos créditos compreendidos na rubrica crédito a clientes do BESA, tendo o trabalho efetuado

e a prova de auditoria obtida para suportar a adequada valorização desse ativo consistido

em meras indagações aos órgão de gestão do BESA.

b) Os "proveitos de crédito" reconhecidos pelo (componente) BESA nos

resultados do exercício de 2012, em particular o trabalho levado a cabo e a prova de

auditoria* obtida para validar a razoabilidade (asserções "exisiência", "integralidade" e

"mensuração') dó valor dos proveitos em questão— cf. pontos 299 a 317 do elenco dos factos

dados como provados na sentença recorrida.
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Um conjunto de imóveis (maxime, um conjunto de supostos terrenos
denominados "Altipan"e ion suposio ativo com a descrição "Escom'9, no valor de
11.991.2,14 milhares de AOA, relevados no balanço do BESA ('reme/ido ao BES para efeitos

de consolidação), em particular o trabalho levado a cabo e a prova de auditoria obtida, no

âmbito das auditorias de 2012 e 2013, para validar, relativamente a esse conjunto de ativos,

as asserções "existência", "titularidade" e, quanto a 2012, também a asserção
"valorização" - cf pontos 362 a 378 (auditoria de 2012), 538 a 556 (revisão limitada) e 696

a 713 '(auditoria de 2013) dos elenco dos factos• dados como provados na sentença

recorrida."

Passando à apreciação das nonnas em cuja interpretação a Recorrente alega que o

Tribunal a quo incorreu em erro, é de sublinhar que, em rigor, a Recorrente (para além de

alegar que se limitou genericamente. a "elencar as normas de auditoria sem qualquer

explicação, enquadramento ou análise" a repetir os factos dados corm provados e, por fim,'

concluir que os elementos objectivo e subjectivo do tipo ficaram preenchidos), não imputa

qualquer erro à interpretação das normas efectivamente aplicadas pela sentença, como consta

de págs. 844 a 871, 872 a 878, 878 a 884, 944 a 945, 953 a 959 , 959 a 964 e 1016 a 1047 e

que acompanhamos.

O que invoca são outras normas de auditoria que entende justificarem a sua

conclusão inicial, de que não podia ter sido con.Siderado provado que a KPMG Portugal

violou o dever de obter prova de auditoria suficiente e apropriada e violou o seu dever de

emilir opinião com reservas.

Recordemos, ainda assim, o teor do §19 das NTRA e do §4 da ORA 510,

salientados nas conclusões de 'recurso da Recorrente:

"§19. O revisor/auditor deve obter prova de revisão/auditoria apropriada e

suficiente, através de insl•mcções, observações. indagações, confirmaçõfs. cálculos e
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procedimentos analíticos, cuja realização e conclusões devem ser adequadamente

documentadas por forma a suportar a sua opinião";

"P. A prova ,de revisâolauditoria a obter deve ser apropriada (qualidade e

relevância) e suficiente (quantidade) de forma a permitir ao revisor/auditor extrair

conclimões razoáveis nas quais baseia a sua opinião, devendo tal prova ficar devidamente

documentada nos seus papéis de trabalho".

Ora, face à matéria de facto provada relevante no que respeita à "prova de

auditoria sobre as.asserções "existência", "integralidade.", "direitos e obrigações" e
"valorização" do crédito a clientes do BESA (factos 200-289 da decisão recorrida)", elencada

nas alíneas a) a t) de fls. 855 a 865 e (i) a (iii) de fls. 866 e 867;"prova de auditoria obrita
quanto à razoabilidade do montante dos proveitos de crédito reconhecidos pelo BESA nos

resultados do' exercício de 2012 (factos 299-3)7 da decisão recorrida)", elencada nas alíneas

a) a i) e a) e b) de fls. 873 a 875;"prova de auditoria de suporte às asserções «existência,

direhos e obrigações e valorização» relativamente a um conjunto de imóveis do Banco BESA,

• no valor de 11.991.244 milhares de AOA (factos 389-4 14 da decisão recórrida)", elencada nas

alíneas a) a q) de fls. 878 a 881; "prova de auditoria de sobre a adequada valorização

(imparidade) do saldo.a receber do BESA (contas individuais) (factos 435-494 da decisão

recorrida)" elencada nas alíneas .a) a ii) de fls. 886 a 893;"prova de auditoria,' adequada e

suficiente, de suporte à adequada i'alorização.(imparidade) dos créditos detidos pelo BES

sobre empresas do (factos 495-518 da decisão recorrida)", elencádos nas

alíneas a) a rn) de fls. 925 a 929;"prova de auditoria de suporte à adequada valorização do

crédito a clientes do BESA (factos 558 a 887r, elencados nas alíneas a). a m) de fls. 945 'a

949, não se vislumbra como pode a Recorrente ser absolvida das infracções relacionadas com

a violação do dever de obter prova de auditoria suficiente e apropriada e com a violação do

dever de emitir uma opinião corn reservas, em tudo o que diga respeito às auditorias de 2012 e

2013 realizadas sobre a componente BESA.
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Da matéria de facto provada na sentença recorrida resultam quais . foram, em

relação a cada conjunto de ativos e/ou rubricas objecto daquela auditoria e que aqui relevam,

os procedimentos de auditoria realizados e por quem, com que âmbito e finalidade, a

informação e documentação que foi obtida ou não, os procedimentos realizados em

consequência -e o seu resultado e, ainda, a informação com base na qual a Recorrente se

bastou para emitir as opiniões que emitiu sobre.as contas do BES.

. Concluí -se, assim, que a sentença recorrida não incorreu no erro de direito que a

Recorrente lhe imputa, maxime dos §19 da NTRA e §4 da DRA 510, improcédendo assim

este segmento do recurso.

Erro de direito na decisão sobre a atipicidade contraordenacional de parte das

.infrações irnputada.s à KPMG Portugal

A. Recorrente alega que a sentença incorreu em erro de direito quanto à atipicidade

contraordenacional de parte das infracções que lhe são imputadas. Entende que se verifica

uma violação do princípio da legalidade, na vertente da determinabilidade do tipo, por parte

da contraordenação menos grave que resulta da conjugação dos artigos 400.°, alinea a), e

388.°, n.° 3, do CdVM, com o artigo 3.°, n.° 1; do Regulamento da CMVM n.° 6/2000.e com

as normas técnicas de revisão e auditoria e, ainda, que a referida contra -ordenação menos

grave foi "eliminada da lista de infrações previstas no ordenamento jurídico português",

impondo-se por isso a aplicação'retroativa de lei mais favorável ao arguido.

O Ministério Público e a CMVM pronunciaram-se no sentido da improcedência

do alegado vício.

Esta questão, já suscitada pela Recorrente no seu recurso de impugnação, foi

apreciada na •sentença, de .forma extensa e bem fundamentada, com citação da doutrina e"
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jurisprudência relevantes sobre a matéria — Cfr. págs. 669 a 694 — de que não encontramos

razão para divergir.

Como se escreveu na sentença recorrida, "a norma do atual artigo 388.0, n.° 3, do

CdVM, é clara na Still remissão para-os Regulamentos da CMVM, entre .os quais se inclui o

Regulamento da CMVM n.° 6/2000. 0 artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000,

por sua vez, remete específica e concretamente para as normas técnicas de revisão e

auditoria aprovadas ou reconhecidas pela OROC. O âmbito do tipo contraordenacional

formado pelo art. 3.", n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000 e. pelo artigo 400.° do

CdVM, quanto à violação das normas técnicas de revisão/auditoria, é limitado pelo âmbito

de aplicação do próprio Regulamenio n.° 6/2000. 0 que releva é o dever de o Auditor

registado na CMVM de cumprir com as normas técnicas de revisão e auditoria no contexto

da prestação dos serviços previstos no CdVM, max/me no âmbito de auditoria conducente à

emissão de relatório do auditor a que refere o artigo 8.° do CdVM. Não se divisa, por isso,

qualquer compressão da exigência de lei certa, dado que as remissões são límpidas e sem

ambiguidades' e as normas técnicas de revisão e auditoria aprovadas ou reconhecidas pela

OROC são normas que a Recorrente, em concreto, observa quotidianamente no exercício

.da sua atividade profissional; observância a que se encontra legalmente adstrita"

A técnica legislativa utilizada pelo CdVM traduz-se na separação da norma de'

dever (no caso, o artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000, por remissão do

actual artigó 388.°, n.° 3, do CdVM) da norma sanção (no caso, o artigo 400.°, alínea a), do

CdVM), sendo uma técnica admissível no Direito das .Contra-ordenações, como afirmado já

pelo Tribunal Constitucional no acórdão n.° 85/2012: "o simples facto de o tipo
contraordenacional dever ser lido em conjugação com outras normas presentes no mesmo

diploma não viola, por si só, qualquer princípio constitucional. Trata-se de iima técnica de

tipfficaç'ão dos ilícitos contraordenacionais através de remissões materiais, em que o tipo

sancionatório remete para deveres tipificados. no próprio código"; e, recentemente, pelo

acórdão .n.° 500/2021:"a questão da alegada violação do principio da iipicidade, conjugado,

ou não, com o princípio da proporciona/idade, emergente, em sede contraordenacional, do

invocado "carácter indeterminado" ào conceito modelador da norma tipificadora do ilícito
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ou, em casos paralelos, das normas sancionatórias.em branco,• permitiu ao Tribunal

Constitucional produzir jurisprudência firme, reiterada e uniforme no sentido da não

inconstitucionalklade de kits normas•sancionatórias, desde que as MCS117CIS não afetem as

dimensões de segurança e previsíbilidade que devem ser garantidas aos cidadãos

•destinatários das inesmas.

Sintetizando a conteúdo .da firme jurisprudência constitucional quanto a esta

matéria, podemos afirmar, em consonáncia com o constante do Acórdão n.° 85/2012 .que,.

para além de a exigência de determinabilidade do tipo iiredominante no direito criminal não

operar no domínio contraordenacional em termos idênticos ao que ocorre no direito

criminal, a.conformação do tipo contraordenacional resultante da conjugação das diversas

disposições legais invocadas, evidencia uma técnica de tipificação dos ilícitos

contraordenacionals sustentada em remissões materiais, por via das quais o tipo
sancionatório remete para deveres tipfficados no próprio Código. sem lesão de quaisquer

princípios ou regras constimcionai.s."

Quanto à eliminação posterior e com efeitos retroactivos .da contra -ordenação

menos grave imputada, mostra-se correcta a conclusão extraída na sentença de que a lei nova •

(RJSA) não só "não procedeu à desinfi•acionalização do.violação de narinas de•auditoria, no
âmbito da auditoria levada a cabo por auditor registado na C,MYM, para Os efeitos previstos

n(; CdVM,• como agravou a. moldura sancionatória abstratamente aplicável à reftrida
•infração, nos seguintes termos:

a) relativãmente à infração de viõlação das hormas de auditoria que estabeleçrim

o dever do auditor; i) incluir reservas, ii) de obter prova apropriada e suficiente pari

suportar a opinião, e de documentar adequadamente nos papéis de trabalho as

conclusões elou julgamentos extraídas da prova de auditoria obtida — o RJSA agravou a
coima minima absiratamente aplicável de 62.500.00, para 625.000.00,00, e a coima máxima

abstratamente aplicável de 6500.000.00, para 62.500.000,00;
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b) relativamente à infração (residual) de violação de normas de auditoria, o

RJSA agravou a colina máxima abstratamente aplicável de €500.000.00, para €2.500.000,00;

• Em coeréncia, dado que a lei nova não é, concretamente, mais favorável à

Recorrente, mantém-se intocada a aplicação da lei vigente ao tempo da prática dos factos (ex

vi artigo 3.°, mi. ° 2 do RGCORD): ou seja, o artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.°

6/2000, conjugado com os artigos 388.0, n.° 3 e 400.0, al. a), ambos do CdVM."

lmprocede, em consequência, o vício alegado pela Recorrente.

Nos termos e pelos ftindamentos expostos, improcede, na totalidade, o recurso

interposto, devendo a sentença recorrida ser integralmente confirmada.

*4,

IV. Decisão

Pelo exposto acordam. os Juízes da Secção da Propriedade Intelectual,

Concorrência, Regulação e Supe" rvisão do Tribunal da Relação de Lisboa em julgar totalmente

improcedente o reáirso interposto pela Recorrente, confirmando-se na íntegra a sentença

recorrida.

Custas pela Recorrente, com taxa de justiça que se fixa em 6 UC's (art.'s 513.°,

n.° 1, do CPP e 8.°, n.° 9, do RCP. e Tabela Ill ao mesmo anexa).

Notifique.

Lisboa, 2 de Dezembro de 2021

Eleonora Viegas (Relatora)
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Mendonça Pavão (Adjunta)

Marques dos Reis (Presidente) - vencido nos termos da declaração

lifelAIAW SE NU

PROC.11•218/20.2YOSTRI1

VIVO N.' 41/2121 (P)

1. Com todo o respeito, que é muito, pela posição jurídica que fez vencimento no

acórdão de que este voto de vencido constitui parte integrante (e a partir daqui designado

apenas por acórdão), e pelas razões a seguir expostas, naturalmente de um modo muito sucinto

e mais afirmativo que justificativo [até porque o Presidente da Secção não é o Relator nem

sequer é Adjunto no processo), divirjo desse entendimento uma vez que não concordo com a

alteração da qualificação jurídica realizada na sentença recorrida através da qual o Tribunal a

quo unificou as infrações tendo por base o tipo de norma de auditoria alegadamente violada e,

ao mesmo tempo, considerou que as infrações que eram imputadas pela CMVM à Recorrente

em relação a cada exercício económico, bem como em relação às contas semestrais de 2013,

eram, afinal, infrações "em execução permanente desde 2011 até 9 de Abril de 2014 ''.
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2. isto porque, em minha opinião, a qualificação feita pela CMVM se mòstra mais

conforme aquela que considero a Melhor interpretação dos normativos legais aplicáveis à

regulação da situação submetida ao julgamento do Tribunal, nas suas várias instâncias,

resultando, porém, dessa constatação que várias dessas infracções se encontram já prescritas,

o que, de igual modo, deveria ter sido decretado.

• 3. Porém, antes de expor os fundamentos da minha divergência, gostaria de deixar bem

claro que não tenho qualquer problema em reconhecer que na interpretação da

compreensão/extensão. lógica e ontológica (conceptual) das várias norrrias reguladoras

..aplicáveis ao julgamento das questões materiais e jurídicas submetidas ao poder de cognição

do Tribunal - e, neste momento, ao desta Relação de Lisboa é impossível afastar a

mundivisão intelectual decorrente da experiência de vida de cada concreto Julgador (e, aliás,

penso que uma repressão, ou tão só uma simples desconsideração de todo esse conhecimento

acumulado será até, no mínimo, socialmente muito pouco recomendável).

4. Ainda enquanto questão prévia, não posso deixar de manifestar a minha mais

profunda repulsa pelo inqualificável erro técnico consubstanciado na construção de mega

processos,, os quais dificultam de uma forma desproporcionada a actividade de julgar,

prejudicando, de forma grave, o cumprimento da função ética, social e institucional

constitucionalmente estabelecida dos Juízes, qual seja, o dever de administrar a justiça em nome do.

T'ovo e de assegurar a d'esa dos direitos e interesses kgalmente protegidos dos cidadãos (ou mais

exactamente, de todas as entidades que interagem no comércio jurídico - art.° 202° nos 1 e 2 da

Constituição da República).

5. Aliás, a existência desses mega processos (refiro-me à questão em termos gerais e

não a um qualquer caso concreto), eventualmente, acabam por permitir configurar que os

mesmos constituem uma confissão de ineficácia de actividade de supervisão, ideia essa que

pode ser traduzida através da' formulação da seguinte muito simples pergunta: como

compreender que tantas infracções tenham sido cometidas, e durante tanto tempo, sem que a

competente entidade reguladora disso se tenta apercebido?
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6. Passando, então, à enumeração das razões que me levam a considerar que a solução

jurídica mencionada no ponto 2. desta declaração de voto deveria ter sido a perfilhada no

acánítio, começo por adiantar que, em consciência, não consigo vislumbrar, na longuíssima

lista de factos declarados provados no processo [repartidos pelos 857 pontos inscritos nesse segmenw

da sentença do Tribunal de jg insiáncia), matéria que justifique quer aquela "reorganização" do

elenco das infracções imputadas à Recorrente, quer, ainda menos, a verificação dos

pressupostos legalmente previstos para qualificar as condutas dessa condenada como infracções

em exectrçíio permanente, pelo que considero que a imputação feita pela CMVM se mostra mais

conforme à interpretação das normas aplicáveis que reputo de adequada.

7. ChM) que a tanto pode ser objectado que a própria Recorrente aceitou a alteração da

qualificação jurídica realizada na sentença recorrida por referência à que foi feita na decisão

administrativa da competente entidade reguladora na "vertente" que procedeu à unificação

das infrações tendo por base o tipo de norma de auditoria considerada violada, afastando essa

parte da decisão criticada do objecto do recurso por si intentado e sem que a CMVM ou o

Ministério Publico tenham deduzido qualquer recurso relativamente a essa matéria - o que, à

primeira vista, impediria este Tribunal Superior de exercer pronúncia quanto a essa questão

jurídica.

8. Acontece, porém, que essa mesma litigante repudia a outra "vertente" dessa alteração

da qualificação jurídica, qual seja, aquela que configura as infrações imputadas à mesma pela

CMVM em relação a cada exercício económico, bem coma em relação às contas semestrais

de 2013. como constituindo infrações "em execução permanente desde 2011 até 9 de Mini de

2014".

9. Ora, do meu ponto de vista, apesar de, ao contrário do que acontece no direito civil,

em que a confissão é um acto incindível/indivisível (art.° 360' do Código Civil), o art.° 344°

do CPP permitir confissões parciais ou com reservas, considero que ser inadmissível, por

constituir uma efectiva contmditio in termini's, este autêntico "desmembramento" da decisão

jurídica, aceitando a parte que é mais favorável aos seus interesses e rejeitando a que a

prejudica.
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10. Ou seja, em minha opinião, à Recorrente apenas é permitido aceitar ou impugnar em

bloco a aludida alteração da qualificação jurídica realizada na sentença recorrida por

referência à que foi feita na decisão administrativa da CMVM.

11. Como ensina a sabedoria popular, não é possível ter, ao mesmo tempo, sol na eira e

água no nabal (ou, na versão em lingua" inglesa, ter o bolo e conié-lo). •

12. Percebem-se as razões da posição assumida pela Recorrente, mas essa postura

interesseira dessa sociedade não pode vingar por dela decorrer, sob o ponto de vista lógico e

ontológico, uma insanável contradição disruptiva da coerência interna do julgamento do

Tribunalde la instância, o significa que a conduta processual que dá corpo a esse raciocínio

argumentativo e.wefe marqfestrznieute os liMites impostos per° fim social do direito (art.° 334° do

Código Civil), aqui o direito a recorrer.

13. E, assumindo eu que, porque, em termos lógicos e ontológiCos (conceptuais)

negando a Recorrente uma parte quando só pode aceitar ou negar o todo (a referida alteração,

em todas as suas -vertentes" da qualificação jurídiCa operada na sentença recorrida face à

enunciada na decisão condenatória da entidade reguladora competente), acaba a mesma por

negar/impugnar esse todo, torna-se possível nesta instância recursória questionar esse

julgamento proferido em la instância. •

14. E, nessa conformidade, não posso concordar com a argumentação desenvolvida para

justificar essa alteração da qualificação jurídica, que se espraia pelas páginas 657 a 663 da

sentença aqui. sindicada, que não é sustentada pelo texto de qualquer comando legislativo;

aliás, algo contraditoriamente com essa posição assumida em la instância, na página 657

dessa sentença, reconhece-se que "... o RGCO pre-vê forma expressa para o concurso de infrações (artigo

sem que se divise qualquer referência à ideia normativa de contraordenação.continuada „. (sendo que) 710

contexto, da revisão de 1995, operada ao RGCO, através do P.L. n.° 244/95, de 14 de Setembro, havia sido

proposta e discutida a consignação de unia norma expressa que consagrasse a contraordenação continuada, o que

foi arredado (e, para) além do element() teleológico e histórico acima referido, a convocação de normas do

Código Penal, só pode ser empreendida perante a constatação de unia lacuna e quando «não for contrário
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presente lei», o que se afigura interdito em face da consagração de norma expressa no RGCO a propósito do

011curso de infrações.".

15. Mas, mesmo assim e socorrendo-se apenas de uma circunstância que, no máximo, é

objectiva e está desacompanhada de uma comprovação do indispensávèl elemento. subjectivo,

que não pode, sempre ern minha opinião, insisto, ser inferido, havendo, pelo contrário de ser

sempre provado, e que se traduz " (na) violação de deveres por reporte ao exercício de urna actividade

(ou melhor, de duas: de um lado, o exercício la actividade da Recorrente enquanto ROC e, de outro lado, o

exercício de actividade enquanto. auditora cerlcrula)" e no facto de "esse exercício de actividade (e

postergação de correspetivos deveres) (se projectar), de modo indivisível, numa linha temporalmente

írrinierrupta, que, corn reporte no acervo factual aqui em causa, se inicia em 2011 e cessa ern 9 de Abril de

2014:".

16. 0 que, ern minha opinião, não é suficiente para tornar lícita a abundantemente

referida alteração da qualificação jurídica operada na sentença recorrida, havendo, portanto,

que retornar à imputação feita na decisão administrativa da entidade reguladora (CMVM),

com todas as legais consequências daí recorrentes, nomeadamente em termos da verificação

da prescrição • de algumas dessas infracções praticadas pela Recorrente, tudo isto com a
imperiosa necessidade de reconfiguração das sanções parcelares aplicadas e, posteriormente,

da fixação, em cúmulo jurídico, nos termos legalmente previstos, da coima total a pag-ar pela

transgrgsora.

17. E estas são, em síntese, as razões da minha divergência.

Lisboa, 02/12/2021

(Eurico José Marques dos Reis)
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