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Processo nº 290/20.2YUSTR.L1 - Recurso Penal  

Tribunal Recorrido: Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

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

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 em diante, Recorrida ou CMVM) nos seguintes termos:  

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

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

dezembro de 2012:  

 i. Aplicação de uma coima de €10.000,00 (dez mil euros), por uma violação, 

a título doloso, do artigo 62.º, n.º 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 como componentes não significativos) o que constitui, nos 
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termos do artigo 22.º, n.º 1, alínea b) dos Estatutos do CNSA, a prática de uma 

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

ii. Aplicação de uma coima de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), por uma 

violação, a título doloso, do artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento da CMVM n.º 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.º, alínea a), conjugado com o 

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

iii. Aplicação de uma coima de € 30.000,00 (trinta mil euros), por uma 

violação, a título doloso, do artigo 62.º, n.º 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 ao crédito a 

clientes do BESA, as asserções “existência”, “integralidade”, “direitos e obrigações” e 

“valorização”) o que constitui, nos termos do artigo 22.º, n.º 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. Aplicação de uma coima de € 150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), 

por uma violação, a título doloso, do artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento da CMVM n.º 
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6/2000, 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 ao crédito a clientes do BESA, as asserções “existência”, “integralidade”, 

“direitos e obrigações” e “valorização”) o que constitui, nos termos do artigo 400.º, 

alínea a), conjugado com o artigo 388.º, n.º 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.º, n.º 1, alínea c), do CdVM;  

v. Aplicação de uma coima de € 30.000,00 (trinta mil euros), por uma 

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, 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.º, n.º 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. Aplicação de uma coima de € 50.000,00 (cinquenta mil euros) € 

30.000,00 (trinta mil euros), por uma violação, a título doloso, do artigo 44.º-A, n.º 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.º, n.º 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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vii. Aplicação de uma coima de € 400.000,00 (quatrocentos mil euros), por 

uma violação, a título doloso, do artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento da CMVM n.º 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.º, alínea a), conjugado com o artigo 

388.º, n.º 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.º, n.º 1, alínea c), do CdVM;  

viii. Aplicação de uma coima de € 30.000,00 (trinta mil euros), por uma 

violação, a título 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.º, n.º 1, alínea b) dos Estatutos do CNSA, a prática de 

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

ix. Aplicação de uma coima de € 100.000,00 (cem mil euros), por uma 

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

conjugado com o 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 400.º, alínea a), conjugado com o artigo 388.º, n.º 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.º, n.º 1, alínea c), 

do CdVM;  
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x. Aplicação de uma coima de € 50.000,00 (cinquenta mil euros), por uma 

violação, a título doloso, do artigo 44.º, n.º 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 sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES – rubrica “créditos a 

clientes” do BESA) o que constitui, nos termos do artigo 22.º, n.º 1, alínea b) dos 

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

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

xi. Aplicação de uma coima de € 500.000,00 (quinhentos mil euros), por uma 

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

conjugado com o disposto no artigo 44.º, n.º 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 – rubrica “créditos a clientes” do 

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

388.º, n.º 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.º, n.º 1, alínea c), do CdVM;  

xii. Aplicação de uma coima de € 30.000,00 (trinta mil euros), por uma 

violação, a título doloso, do artigo 62.º, n.º 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 eram do seu conhecimento relativos à auditoria efetuada sobre 

o crédito a clientes do BESA) o que constitui, nos termos do artigo 22.º, n.º 1, alínea b) 
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dos Estatutos do CNSA, a prática de uma contraordenação grave, punível com coima 

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

xiii. Aplicação de uma coima de € 150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), 

por uma violação, a título doloso, do artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento da CMVM n.º 

6/2000, 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.º, alínea a), conjugado com o artigo 388.º, n.º 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.º, n.º 1, alínea c), do CdVM;  

xiv. Aplicação de uma coima de € 40.000,00 (quarenta mil euros), por uma 

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.º, n.º 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. Aplicação de uma coima de € 300.000,00 (trezentos mil euros), por uma 

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

conjugado com o disposto nos §19 das NTRA e §4 da DRA 510 (relativo à não 
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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 400.º, alínea 

a), conjugado com o artigo 388.º, n.º 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.º, n.º 1, alínea c), do CdVM;  

xvi. Aplicação de uma coima de € 40.000,00 (quarenta mil euros), por uma 

violação, a título doloso, do artigo 44.º, n.º 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 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 22.º, n.º 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. Aplicação de uma coima de € 300.000,00 (trezentos mil euros), por uma 

violação, a título doloso, do artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento da CMVM n.º 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.º, 

alínea a), conjugado com o artigo 388.º, n.º 3, primeira parte, ambos do CdVM, a 
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prática de uma contraordenação menos grave, punível com coima entre (euro) 

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

xviii. Aplicação de uma coima de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), por 

uma violação, a título doloso, do artigo 62.º, n.º 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 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.º, n.º 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. Aplicação de uma coima de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), por 

uma violação, a título doloso, do artigo 44.º-A, n.º 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.º, n.º 1, alínea b) dos 

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

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

xx. Aplicação de uma coima de € 100.000,00 (cem mil euros), por uma 

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

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 
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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.º, 

alínea a), conjugado com o artigo 388.º, n.º 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.º, n.º 1, alínea c), do CdVM;  

xxi. Aplicação de uma coima de € 40.000,00 (quarenta mil euros), por uma 

violação, a título doloso, do artigo 44.º, n.º 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, decorrente da inadequada valorização 

(imparidade) do imóvel “Terreno em Sangano”) o que constitui, nos termos do artigo 

22.º, n.º 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. Aplicação de uma coima de € 300.000,00 (trezentos mil euros),  por 

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

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, decorrente da inadequada 

valorização (imparidade) do imóvel “Terreno em Sangano”) o que constitui, nos termos 

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

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

CdVM;  

xxiii. Aplicação de uma coima de € 30.000,00 (trinta mil euros), por uma 

violação, a título doloso, do 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 

milhares 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 22.º, n.º 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. Aplicação de uma coima de € 200.000,00 (duzentos mil euros), por 

uma violação, a título doloso, do artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento da CMVM n.º 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 

milhares 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.º, alínea a), conjugado com o artigo 388.º, n.º 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.º, n.º 1, alínea c), 

do CdVM;  

xxv. Aplicação de uma coima de € 30.000,00 (trinta mil euros), por uma 

violação, a título doloso, do artigo 44.º, n.º 3, do EOROC, conjugado com o disposto no 
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§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 22.º, n.º 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. Aplicação de uma coima de € 200.000,00 (duzentos mil euros), por uma 

violação, a título doloso, do artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento da CMVM n.º 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.º, alínea a), conjugado com o artigo 388.º, n.º 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.º, n.º 1, alínea c), do CdVM;  

xxvii. Aplicação de uma coima de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), por 

uma violação, a título doloso, do artigo 62.º, n.º 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 
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termos do artigo 22.º, n.º 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. Aplicação de uma coima de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), por 

uma violação, a título doloso, do artigo 44.º-A, n.º 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.º, n.º 1, alínea b) dos 

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

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

xxix. Aplicação de uma coima de € 100.000,00 (cem mil euros), por uma 

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

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 400.º, alínea a), conjugado com o artigo 388.º, n.º 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.º, n.º 1, alínea c), do CdVM;  

 b. No âmbito da auditoria efetuada sobre as demonstrações financeiras 

individuais do BES relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012:  
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 i. Aplicação de uma coima de € 40.000,00 (quarenta mil euros), por uma 

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

nos §19 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.º, n.º 1, alínea b) dos Estatutos do CNSA, a prática de uma 

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

ii. Aplicação de uma coima de € 300.000,00 (trezentos mil euros), por uma 

violação, a título doloso, do artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento da CMVM n.º 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) do saldo a receber do BESA) 

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

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.º, n.º 1, alínea c), do CdVM;  

iii. Aplicação de uma coima de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), por uma 

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 Grupo 

ESCOM) o que constitui, nos termos do artigo 22.º, n.º 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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 iv. Aplicação de uma coima de € 100.000,00 (cem mil euros), por uma 

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

conjugado com o 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 Grupo ESCOM) o que 

constitui, nos termos do artigo 400.º, alínea a), conjugado com o artigo 388.º, n.º 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.º, n.º 1, alínea c), do CdVM;  

 c. No âmbito da revisão limitada sobre as contas consolidadas intercalares 

do BES relativas ao primeiro semestre de 2013:  

 i. Aplicação de uma coima de € 40.000,00 (quarenta mil euros), por uma 

violação, a título 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.º, n.º 1, alínea b) dos 

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

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

ii. Aplicação de uma coima de € 300.000,00 (trezentos mil euros), por uma 

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

conjugado com o disposto nos §19 das NTRA, §6 e §14 da DRA 910 e §14 da DRA 
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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.º, alínea a), conjugado com o artigo 

388.º, n.º 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.º, n.º 1, alínea c), do CdVM;  

iii. 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) no parecer emitido sobre as 

demonstrações financeiras consolidadas intercalares do BES) o que constitui, nos 

termos do artigo 22.º, n.º 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. Aplicação de uma coima de € 300.000,00 (trezentos mil euros), por uma 

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

conjugado com o disposto 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 consolidadas intercalares do BES) o que constitui, nos 

termos do artigo 400.º, alínea a), conjugado com o artigo 388.º, n.º 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.º, n.º 1, alínea c), 

do CdVM;  
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v. Aplicação de uma coima de € 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 sobre os imóveis do componente BESA (asserções “existência”, 

direitos e obrigações” e “valorização”) o que constitui, nos termos do artigo 22.º, n.º 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. Aplicação de uma coima de €100.000,00 (cem mil euros), por uma 

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

conjugado com 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.º, alínea a), 

conjugado com o artigo 388.º, n.º 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.º, n.º 1, alínea c), do CdVM;  

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

nas demonstrações financeiras consolidadas do BES relativas ao exercício findo em 31 

de dezembro de 2013:  

i. Aplicação de uma coima de € 10.000,00 (dez mil euros), por uma violação, 

a título doloso, do artigo 62.º, n.º 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 como componentes não significativos) o 
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que constitui, nos termos do artigo 22.º, n.º 1, alínea b) dos Estatutos do CNSA, a 

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

50 000;  

ii. Aplicação de uma coima de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), por uma 

violação, a título doloso, do artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento da CMVM n.º 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.º, 

alínea a), conjugado com o artigo 388.º, n.º 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.º, n.º 1, alínea c), do CdVM; 

 iii. Aplicação de uma coima de € 30.000,00 (trinta mil euros), por uma 

violação, a título doloso, do artigo 62.º, n.º 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 

clientes do BESA) o que constitui, nos termos do artigo 22.º, n.º 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. Aplicação de uma coima de € 30.000,00 (trinta mil euros), por uma 

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

conservação de documentação suficiente para o CNSA examinar convenientemente o 
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trabalho da Arguida) o que constitui, nos termos do artigo 22.º, n.º 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. Aplicação de uma coima de € 150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), 

por uma violação, a título doloso, do artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento da CMVM n.º 

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 clientes do BESA) o que constitui, nos termos do 

artigo 400.º, alínea a), conjugado com o artigo 388.º, n.º 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.º, n.º 1, alínea c), do 

CdVM;  

vi. Aplicação de uma coima de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), por uma 

violação, a título doloso, do artigo 62.º, n.º 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.º, n.º 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. Aplicação de uma coima de € 150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), 

por uma violação, a título doloso, do artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento da CMVM n.º 
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6/2000, 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 400.º, alínea a), conjugado com o artigo 388.º, n.º 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.º, n.º 1, alínea c), do CdVM;  

viii. Aplicação de uma coima de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), por 

uma violação, a título doloso, do artigo 62.º, n.º 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.º, n.º 1, alínea b) 

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

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

ix. Aplicação de uma coima de € 100.000,00 (cem mil euros), por uma 

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

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 

400.º, alínea a), conjugado com o artigo 388.º, n.º 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.º, n.º 1, alínea c), do CdVM;  
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x. Aplicação de uma coima de € 100.000,00 (cem mil euros), por uma 

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

nos §19 das NTRA e §4 da DRA 510 e §6, §10 e §11 da DRA 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.º, n.º 1, alínea b) dos Estatutos do CNSA, a prática de uma contraordenação 

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

 xi. Aplicação de uma coima de € 30.000,00 (trinta mil euros), por uma 

violação, a título doloso, do artigo 62.º, n.º 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.º, n.º 

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

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

xii. Aplicação de uma coima de € 200.000,00 (duzentos mil euros), por uma 

violação, a título doloso, do artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento da CMVM n.º 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.º, alínea a), conjugado com o artigo 388.º, n.º 3, 

primeira parte, ambos do CdVM, a prática de uma contraordenação menos grave, 
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punível com coima entre (euro) 2.500,00 e (euro) 500.000,00, nos termos do artigo 

388.º, n.º 1, alínea c), do CdVM;  

xiii. Aplicação de uma coima de € 30.000,00 (trinta mil euros), por uma 

violação, a título doloso, do artigo 44.º, n.º 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 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.º, n.º 1, alínea b) dos Estatutos do 

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

000 e (euro) 50 000;  

xiv. Aplicação de uma coima de € 200.000,00 (duzentos mil euros), por uma 

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

conjugado com o disposto no artigo 44.º, n.º 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.º, alínea a), conjugado com o artigo 388.º, n.º 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.º, n.º 1, alínea c), do CdVM;  
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 e. No âmbito da auditoria efetuada sobre as demonstrações financeiras 

individuais do BES relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013:  

i. Aplicação de uma coima de € 30.000 (trinta mil euros), por uma violação, a 

título doloso, do artigo 62.º, n.º 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.º, 

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

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

ii. Aplicação de uma coima de € 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

euros), por uma violação, a título doloso, do artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento da CMVM 

n.º 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.º, alínea a), conjugado 

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

iii. Aplicação de uma coima de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), por uma 

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, de suporte à adequada 

valorização dos créditos detidos pelo BES sobre empresas do Grupo ESCOM) o que 
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constitui, nos termos do artigo 22.º, n.º 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. Aplicação de uma coima de € 100.000,00 (cem mil euros), por uma 

violação, a título doloso, do artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento da CMVM n.º 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 à adequada 

valorização dos créditos detidos pelo BES sobre empresas do Grupo ESCOM) o que 

constitui, nos termos do artigo 400.º, alínea a), conjugado com o artigo 388.º, n.º 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.º, n.º 1, alínea c), do CdVM;  

v. Aplicação de uma coima de € 20.000,00 (vinte mil euros), por cada uma 

das duas violações, a título doloso, do artigo 62.º, n.º 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 

documentação (i) da autoria de papéis de trabalho e (ii) 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 Grupo ESCOM) 

o que constitui, nos termos do artigo 22.º, n.º 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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vi. Aplicação de uma coima de € 20.000,00 (vinte mil euros), por cada uma 

das duas violações, a título doloso, do artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento da CMVM n.º 

6/2000, conjugado com o disposto nos §19 das NTRA, §4 da DRA 510 e §6, §10 e §11 

da DRA 230, (relativo à documentação (i) da autoria de papéis de trabalho e (ii) 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 Grupo ESCOM) o que constitui, nos termos do artigo 400.º, alínea a), 

conjugado com o artigo 388.º, n.º 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.º, n.º 1, alínea c), do CdVM;  

vii. Aplicação de uma coima de € 75.000,00 (setenta e cinco mil euros), por 

uma violação, a título doloso, do artigo 62.º, n.º 4, do EOROC, conjugado com o 

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 

Legacy) o que constitui, nos termos do artigo 22.º, n.º 1, alínea b) dos Estatutos do 

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

000 e (euro) 50 000;  

viii. Aplicação de uma coima de € 15.000,00 (quinze mil euros), por uma 

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

conjugado com o 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 Legacy) o que constitui, nos termos do artigo 400.º, alínea a), 
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conjugado com o artigo 388.º, n.º 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.º, n.º 1, alínea c), do CdVM;  

ix. Aplicação de uma coima de € 50.000,00 (cinquenta mil euros), por uma 

violação, a título doloso, do artigo 62.º, n.º 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 Legacy) o que constitui, nos termos 

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

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

x. Aplicação de uma coima de € 15.000,00 (quinze mil euros), por uma 

violação, a título doloso, do artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento da CMVM n.º 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 Legacy)  o que 

constitui, nos termos do artigo 400.º, alínea a), conjugado com o artigo 388.º, n.º 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.º, n.º 1, alínea c), do CdVM;  
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f. No âmbito da informação prestada ao CNSA, a aplicação de uma coima de 

€ 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.º, n.º 1.º, 

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

Estatutos do CNSA, o que constitui, nos termos do artigo 22.º, n.º 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 CMVM à KPMG a 

coima única de € 1.000.000,00 (um milhão de euros). 

   * 

A arguida impugnou judicialmente tal decisão para o Tribunal da 

Concorrência, Regulação e Supervisão, cujo decreto judicial foi o seguinte: 

“Em face do exposto e com os fundamentos acima explicitados, julga-se 

parcialmente procedente o douto recurso de impugnação judicial apresentado pela 

Recorrente e, confirmando-se parcialmente a douta decisão recorrida da CMVM – 

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

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

seguintes termos:  

I. Pela violação do dever de documentar, adequadamente, nos seus papéis 

de trabalho, de forma a suportar a sua opinião, o planeamento da auditoria, os 
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procedimentos de auditoria efectuados e a prova de auditoria obtida, bem como factos 

importantes que fossem do seu conhecimento respeitantes ao trabalho efectuado:   

a. Coima de € 45.000 (quarenta e cinco mil euros), por violação do disposto 

no artigo 62.º, n.º 4 do EOROC, conjugado com os §5, §6, §10 e §11 da DRA 230, com 

o disposto no §19 NTRA, § 4 da DRA 510, que nos termos do disposto no artigo 22.º, 

n.º 1.º alínea b), dos Estatutos do CNSA;  

b. Coima de € 45.000 (quarenta e cinco mil euros), por violação do disposto 

no artigo 3.º, n.º 1 do Regulamento da CMVM n.º 6/2000 (conjugado com o artigo 62.º, 

n.º 4 do EOROC, com o disposto nos §5, §6, §10 e §11 da DRA 230, com o disposto 

no §19 NTRA, § 4 da DRA 510), nos termos constantes no artigo 400.º, alínea a) do 

CdVM, conjugado com o artigo 388.º, n.º 3, primeira parte, do CdVM e artigo 388.º, n.º 

1, alínea c) do CdVM.  

II. Pela 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:   

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

no §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 DRA 700, nos termos constantes no artigo 

22.º, n.º 1.º alínea b), dos Estatutos do CNSA; 
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d. Coima de € 45.000 (quarenta e cinco mil euros), por violação do disposto 

no artigo 3.º, n.º 1 do Regulamento da CMVM n.º 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 termos constantes no artigo 400.º, alínea a) do CdVM, conjugado com o 

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

III. Pela 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. Coima de € 45.000 (quarenta e cinco mil euros) pela violação do disposto 

no artigo 44.º, n.º 3 do EOROC, conjugado com o §30 e 32 da DRA 700, nos termos 

constantes no artigo 22.º, n.º 1.º alínea b), dos Estatutos do CNSA;  

f. Coima de € 45.000 (quarenta e cinco mil euros) pela violação do artigo 3.º, 

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

conjugado com o §30 e 32 da DRA 700 e com parágrafo 20 da DRA 910), nos termos 

constantes no artigo 400.º, alínea a) do CdVM, conjugado com o artigo 388.º, n.º 3, 

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

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

cepticismo profissional:  
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g. Coima de € 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.º, n.º 1.º 

alínea b), dos Estatutos do CNSA;  

h. Coima de € 45.000 (quarenta e cinco mil euros) pela violação do artigo 

3.º, n.º 1 do Regulamento da CMVM n.º 6/2000 (conjugado com o §10 das NTRA e no 

§15 da ISA 200), nos termos constantes no artigo 400.º, alínea a) do CdVM, conjugado 

com o artigo 388.º, n.º 3, primeira parte, do CdVM e artigo 388.º, n.º 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:  

i. Coima de € 45.000 (quarenta e cinco mil euros) pela violação do disposto 

no artigo 44.º-A, n.º 2, do EOROC, nos termos constantes no 22.º, n.º 1.º alínea b) dos 

Estatutos do CNSA. 

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

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

violações do disposto no artigo 22.º, n.º 1.º, alínea b), dos Estatutos do CNSA, 

concatenado com o artigo 4.º, n.º 3.º, alínea a) dos Estatutos do CNSA, nos termos 

constantes no artigo 22.º, n.º 1.º alínea b), dos Estatutos do CNSA. 

 VI. Em cúmulo jurídico, na coima única de €450.000 (quatrocentos e 

cinquenta mil euros), nos termos do artigo 19.º do RGCO.   
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   * 

Inconformada com a sentença, dela recorreu a arguida para este Tribunal da 

Relação, que após realização da audiência, decidiu por acórdão de 2/12/2021, 

proferido por maioria, julgar totalmente improcedente o recurso interposto pela 

Recorrente, confirmando na íntegra a sentença recorrida. 

* 

 Veio então a arguida, ao abrigo do disposto, designadamente, no artigo 

379.º/1 alínea a) e, subsidiariamente, no artigo 123º/1 ambos do Código de Processo 

Penal, aplicáveis ex vi artigo 407º do Código dos Valores Mobiliários e artigo 41.º/1 do 

Regime Geral das Contra-Ordenações, arguir a nulidade ou, subsidiariamente, a 

irregularidade do Acórdão, apresentando as seguintes conclusões [transcrição]: 

26. Nos termos do disposto no artigo 97.º, n.º 5, do Código de Processo Penal (“CPP”), 

aplicável ex vi artigo 407.º do Código dos Valores Mobiliários (“CdVM”) e artigo 41.º, n.º 1, do Regime 

Geral das Contra-Ordenações (“RGCO”), “Os actos decisórios são sempre fundamentados, devendo ser 

especificados os motivos de facto e de direito da decisão.”. 

27. Por sua vez, o artigo 374.º, n.º 2, do, CPP, também aplicável subsidiariamente, dispõe que a 

fundamentação da sentença deve conter uma “exposição tanto quanto possível completa, ainda que 

concisa, dos motivos, de facto e de direito, que fundamentam a decisão”. 

28. Por fim, o artigo 379.º, n.º 1, alínea a), do CPP, também aplicável subsidiariamente, dispõe 

que 
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 “É nula a sentença: a) que não contiver as menções referidas no n.º 2 e na alínea b) do n.º 3 do artigo 

374.º”. 

29. O critério para aferir o (in)cumprimento da exigência legal de fundamentação das decisões 

jurisdicionais deve ser qualitativo e deve assentar na exigência de que os tribunais não se limitem a 

enunciar as conclusões jurídicas a que chegaram, devendo, ao invés, fazer constar da decisão o 

percurso intelectual lógico-dedutivo que esteve na base dessas mesmas conclusões. 

30. Pegando nas palavras utilizadas pelo Exmo. Senhor Juiz Desembargador Presidente na sua 

declaração de voto, as decisões judiciais devem explicitar as razões de Direito que subjazem a uma 

determinada decisão de uma forma “justificativa”, e não “afirmativa”. 

31. Neste sentido, o Supremo Tribunal de Justiça afirmou, em Acórdão de 29.05.2007 (2), a 

propósito da decisão de determinação de uma pena única numa situação de concurso de crimes, que o 

dever de fundamentação “exige que o tribunal explicite as operações lógico-dedutivas que empreendeu 

para reapreciar os factos em conjunto com a personalidade do arguido. Só essa explicitação permite 

percepcionar se existiu alguma conexão entre a prática dos vários crimes, qual a concreta e objectiva 

gravidade de cada um, quais os fins e motivos das diversas condutas, se os crimes têm não relação com 

particulares e/ou ocasionais condições pessoais do arguido ou se entroncam e porquê em alguma 

propensão para a delinquência de modo a aferir-se depois, o grau de ilicitude e da culpa global.” 

(destaque nosso) 

32. Em sentido convergente, afirmou recentemente este Tribunal da Relação de Lisboa:  

“I – Nos termos do disposto no artº 97º do Código de Processo Penal as decisões dos Tribunais têm de 

ser fundamentadas de facto e de direito. 

II – Significa isto que a fundamentação, que não se mede pelo número páginas, nem pela extensão do 

escrito, tem de ter em si, ínsito, a explicação do porquê da decisão apresentada. 
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III – Ou dito por outras palavras, tem o destinatário da decisão de compreender porque motivo o Tribunal 

decidiu da forma como decidiu.” 

33. A KPMG Portugal entendeque o Acórdão em apreço violou o dever de fundamentação 

previsto nos artigos 97.º, n.º 5, e 374.º, n.º 2, do CPP, na parte em que decidiu julgar improcedentes os 

erros de Direito invocados no recurso quanto à qualificação das infracções pelas quais a ora Requerente 

foi condenada como infracções permanentes, 

34. O que redunda na nulidade do Acórdão proferido por V. Exas., nos termos do disposto no 

artigo 379.º, n.º 1, alínea a), do CPP, aplicável ex vi artigo 407.º do CdVM e artigo 41.º, n.º 1, do RGCO, 

que aqui se deixa expressamente invocada para os devidos efeitos legais. 

35. Por cautela de patrocínio, deixa-se também expressamente invocada a irregularidade do 

referido Acórdão, com os mesmos fundamentos e ao abrigo do disposto no artigo 123.º, n.º 1, do CPP, 

também aplicável a estes autos ex vi artigo 407.º do CdVM e artigo 41.º, n.º 1, do RGCO. 

36. A KPMG Portugal está convicta de que a falta de fundamentação ora invocada possa ser 

um reflexo de uma ponderação insuficiente da questão de Direito em causa, i.e., da questão de saber se 

as infracções pelas quais foi condenada configuram, ou não, infracções de carácter permanente, 

37. Estando igualmente convicta de que, caso V. Exas. declarem a nulidade ou irregularidade 

do Acórdão por falta de fundamentação e apreciem novamente a referida questão de Direito, irão 

concluir no mesmo sentido da KPMG Portugal e, bem assim, do Exmo. Senhor Juiz Desembargador 

Presidente, 

38. Ou seja, irão concluir que as infracções em causa jamais poderão ser qualificadas como 

infracções permanentes, 

39. Tal como, de resto, a própria CMVM tinha entendido no momento em que proferiu a Decisão 

administrativa e continuou a entender, pelo menos, até ao momento em que foi confrontada com a 
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sentença de primeira instância, dado que, até esse momento, nunca a CMVM pugnou pela qualificação 

das infracções em causa como infracções permanentes. 

40. Se assim for, i.e., se V. Exas. decidirem julgar procedente a nulidade/irregularidade 

invocada e, subsequentemente, decidirem julgar procedente o recurso da KPMG Portugal na parte em 

que invoca erros de Direito da sentença de primeira instância quanto à qualificação das infracções em 

causa como infracções permanentes, deverão V. Exas. declarar a prescrição de todas as infracções que 

têm por base factos relativos ao exercício económico de 2012 e que (supostamente) se consumaram 

com a emissão da Certificação Legal das Contas Consolidadas do BES em 4 de Março de 2013, 

41. Tudo nos termos e pelos fundamentos constantes dos pontos 120 a 127 e das conclusões 

30) a 37) da motivação do recurso interposto pela KPMG Portugal, que, por razões de economia 

processual, aqui se dão por integralmente reproduzidos para os devidos efeitos legais. 

Conclui a arguida que este Tribunal deverá: 

a) Declarar a nulidade do Acórdão proferido nestes autos; 

b) Caso assim não se entenda, declarar a irregularidade desse 

mesmo Acórdão; 

c) Em consequência, decidir novamente a questão de Direito invocada nos pontos 

50 a 128 e nas conclusões 20) a 38) da motivação do recurso objecto do referido 

Acórdão, julgando a mesma procedente; e 

d) Em consequência, declarar o arquivamento do presente processo no que 

respeita às alegadas infracções que têm por base factos relativos aos trabalhos 

de auditoria às contas individuais e consolidadas do BES referentes ao exercício 

de 2012, que culminaram com a emissão da Certificação Legal das Contas 
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individuais e consolidadas do BES em 4 de Março de 2013, por extinção da 

responsabilidade contra-ordenacional da KPMG Portugal, em virtude do decurso 

do prazo máximo de prescrição, que se verificou no dia 12 de Agosto de 2021 – 

prescrição essa que se deixa invocada para os devidos efeitos legais. 

* 

Notificada, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários respondeu, 

pugnando pela improcedência da arguição da nulidade. 

* 

 O Exmº Procurador-Geral Adjunto limitou-se a apôr o respectivo visto. 

* 

Cumpre apreciar e decidir. 

     * 

II. Fundamentação 

Entende a arguida KPMG que o acórdão é nulo por violação do disposto no 

art. 379º/1 a) do Código de Processo Penal (CPP), aplicável ex vi art. 407º do 

Código de Valores Mobiliários (CdVM) e art. 41º/1 do Regime Geral das 

Contraordenações (RGCO). 

Alega, em síntese, que este Tribunal violou o dever de fundamentação na 

parte em que decidiu julgar improcedentes os erros de direito invocados no recurso 

quanto à qualificação das infracções pelas quais a requerente foi condenada como 

infracções permanentes.  
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E concretiza que o acórdão não se pronuncia sobre o principal argumento 

jurídico invocado pela KPMG no sentido de que a qualificação de uma infracção 

como permanente não pode resultar dos factos do caso concreto, antes depende da 

configuração típica das normas sancionatórias em causa (cf. ponto 13. do 

requerimento). E por outro lado, entende que o acórdão não explica, de forma 

fundamentada e que permita compreender o raciocínio técnico-jurídico subjacente à 

decisão, as razões pelas quais terá concluído que os factos imputados à KPMG – 

i.e., os trabalhos de auditoria realizados às demonstrações financeiras consolidadas 

do Banco Espírito Santo por referência a dois exercícios económicos distintos e as 

Certificações Legais de Contas emitidas em relação a cada um desses exercícios – 

configuram 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.” (cf. ponto 14. do requerimento). 

Manifestamente não assiste razão à arguida. 

 Sobre a nulidade da sentença rege o art. 379º do CPP aplicável ex vi art. 

41º/1 do RGCO, determinando que é nula a sentença «que não contiver as menções 

referidas no nº 2 e na alínea b) do nº 3 do art. 374º (…)» (alínea a) do art 379º/1) e 

«quando o tribunal deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar ou 

conheça de questões que não podia tomar conhecimento» (alínea c) do mesmo 

preceito). 

 Por seu turno, o art. 374º/2 do CPP, para que remete o art. 379º/1 a), 

enunciando os requisitos da sentença, estabelece que esta contem um relatório, 
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seguido da fundamentação, enumerando os factos provados e não provados, a 

exposição da motivação da decisão de facto e de direito, com indicação e exame 

crítico das provas que serviram para formar a convicção do tribunal. 

No que concerne à nulidade prevista no art. 379º/1 c) do CPP, o Supremo 

Tribunal de Justiça vem decidindo que não se tem por verificada tal nulidade quando 

o tribunal deixa de apreciar algum ou alguns dos argumentos invocados pela parte 

tendo em vista a decisão da questão ou questões que a mesma submete ao seu 

conhecimento, só ocorrendo quando o tribunal deixa de se pronunciar sobre a 

própria questão ou questões que lhe são colocadas ou que tem o dever de 

oficiosamente apreciar, entendendo-se por questão o dissídio ou problema concreto 

a decidir e não os simples argumentos, razões, opiniões ou doutrinas expendidos 

pela parte na defesa da sua pretensão (vide, entre outros, os acórdãos do STJ de 

9/2/2021, Processo nº 131/11.1YFLSB; 5/12/2015, P. nº 2915/05; 6/9/03, P. nº 

461/06; e 7/2/2021, P. nº 3932/06, todos publicados no sítio da internet www.dgsi.pt) 

Quer dizer que esta nulidade só se verifica quando não haja pronúncia sobre 

pontos fáctico-jurídicos estruturantes da posição dos pleiteantes, nomeadamente os 

que se prendem com a causa de pedir, pedido e excepções e não quando tão só 

ocorre mera ausência de discussão das “razões” ou dos “argumentos” invocados 

pelas partes para concluir sobre as questões suscitadas – cf. Acórdão do STJ de 

21/12/2005, Pereira da Silva e Ac. TRC, de 28/09/2018, P. nº 480/09.9JALRA.C1, 

acessível em www.dgsi.pt 

A questão a decidir não é, pois, a argumentação utilizada pelas partes em 

defesa dos seus pontos de vista fáctico-jurídicos, mas sim as concretas 

http://www.dgsi.pt/
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controvérsias centrais a dirimir e não os factos que para elas concorrem. Deste 

modo, não constitui nulidade da sentença por omissão de pronúncia a circunstância 

de não se apreciar e fazer referência a cada um dos argumentos de facto e de 

direito que as partes invocam tendo em vista obter a (im)procedência da acção – cfr. 

Acórdão da Relação de Lisboa de 23/04/2015, Ondina Alves, acessível em 

www.dgsi.pt. 

No caso dos autos, o acórdão contem o relatório e a fundamentação de facto 

e de direito, sem deixar de ter presente o disposto no artigo 75º/1 do RGCO, que 

estabelece que, em regra, e salvo se o contrário resultar do diploma, este Tribunal 

apenas conhece de matéria de direito, estando assim este Tribunal da Relação 

impedido de reapreciar a matéria de facto julgada pelo Tribunal recorrido, sem 

prejuízo de poder tomar conhecimento das nulidades previstas no artigo 410º/2 do 

Código de Processo Penal.  

No que concerne à fundamentação jurídica do acórdão sobre a questão  das 

infracções permanentes, tal como a própria arguida refere, transcrevendo no ponto 

11. do requerimento a fundamentação do acórdão sobre aquela questão, o Tribunal 

apresentou as razões pelas quais acolheu a tese sustentada na sentença da 1ª 

instância – cf. páginas 511 a 517 do acórdão.  

Além do segmento que a arguida transcreveu, no acórdão pode ainda ler-se, 

sobre a questão em causa, que: 

«A circunstância de, em relação a exercícios económicos distintos, que se 

baseiam em informação financeira distinta, o auditor ter que realizar novos 
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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». 

Destarte, carece de fundamento a invocada nulidade do acórdão ao abrigo do 

art. 379º/1 a), em conjugação com o art. 425º/4 ambos do CPP. 

Ainda assim e analisando o teor do requerimento da arguida, esta sustenta 

que «o Tribunal não se pronunciou sobre o principal argumento jurídico por ela 

invocado quanto à qualificação de uma infracção como permanente» (considerando 

a arguida que tal depende da configuração típica das normas sancionatórias e não 

dos factos concretos).  

Poderia a alegada nulidade assentar na alínea c) do art. 379º/1 do CPP 

(apesar desta alínea não ter sido indicada pela arguida). Contudo, como vimos e de 

acordo com o critério jurisprudencial reiteradamente firmado, a omissão de 

pronúncia reporta-se às questões a apreciar e não aos argumentos invocados pelas 

partes, não ocorrendo nulidade quando o tribunal deixa de apreciar algum ou alguns 
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dos argumentos invocados pela parte, tendo em vista a decisão da questão ou 

questões que a mesma submete ao seu conhecimento. 

Em suma, de acordo com a citada jurisprudência, que é, se não unânime, 

pelo menos esmagadoramente maioritária, só a total falta de fundamentação da 

decisão pode gerar a nulidade da mesma, e este é um facto que a arguida não pode 

legitimamente ignorar, ou sequer declarar que ignora, circunstância que justifica 

plenamente que a pretensão deduzida seja julgada manifestamente improcedente. 

O que importa e resulta inequivocamente do texto do acórdão é que este 

Tribunal apreciou a questão enunciada, ou seja, o erro de direito na qualificação das 

infracções em causa como infracções permanentes e a questão ligada a esta da 

prescrição dos factos (e respectivas infracções) relativos ao exercício de 2012. E 

concluiu, pelas razões devidamente explicitadas no acórdão, que estamos perante 

infracções permanentes, face à violação de normas de auditoria em execução 

permanente e considerando, como entendeu o tribunal recorrido (para cuja decisão 

o acórdão remete, por subscrever o entendimento da 1ª instância), que 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) e que esse exercício de actividade 

projecta-se, de modo indivisível, numa linha temporalmente ininterrupta que, com 

reporte ao acervo factual em causa, se inicia em 2011 e cessa em 9 de Abril de 

2014, com a revisão legal das contas/auditoria sobre as demonstrações financeiras 

individuais e consolidadas relativas ao exercício de 2013 e relatórios de auditoria 
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emitidos sobre as referidas demonstrações financeiras. A sobredita certificação 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. 

(cf. páginas 466 e 467 do acórdão).   

Acresce que sobre a inconstitucionalidade aludida nos pontos 8. e 15. do 

requerimento em análise, também este Tribunal se pronunciou, nos termos que a 

arguida transcreve no ponto 15. 

Extrai-se, pois, do acórdão a cabal apreciação das questões em apreço, 

inexistindo a invocada nulidade do acórdão, sendo que a discordância da arguida 

quanto ao entendimento do Tribunal sobre aquelas questões não constitui, 

obviamente, causa de nulidade da decisão.  

Da mesma forma e pelas razões expostas, é de excluir a verificação in casu 

de qualquer irregularidade (art. 123º do CPP), já que nenhuma disposição normativa 

foi postergada. 

De todo o exposto, é forçoso concluir, sem necessidade de maiores 

considerações, pela manifesta improcedência do requerimento de arguição de 

nulidades/irregularidades do acórdão proferido nos autos. Consequentemente, 

mostra-se prejudicada a apreciação das demais pretensões dependentes da 

procedência da primeira, designadamente a declaração de prescrição das infracções 

que têm por base factos relativos ao exercício económico de 2012. 

     * 
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Como é sabido, o artigo 618.º do Código de Processo Civil permite a defesa 

contra as demoras abusivas nos seguintes termos: “Nos casos em que não seja 

admissível recurso da decisão, é aplicável, com as necessárias adaptações, o 

disposto no artigo 670º”.                             

Por sua vez, o artigo 670.ºdo CPC sob a epígrafe “Defesa contra as demoras 

abusivas”, preceitua: 

1. Se ao relator parecer manifesto que a parte pretende, com determinado 

requerimento, obstar ao cumprimento do julgado ou à baixa do processo ou à sua 

remessa para o tribunal competente, leva o requerimento à conferência, podendo 

esta ordenar, sem prejuízo do disposto no artigo 542.º, que o respetivo incidente se 

processe em separado. 

2. O disposto no número anterior é também aplicável aos casos em que a 

parte procure obstar ao trânsito em julgado da decisão, através da suscitação de 

incidentes, a ela posteriores, manifestamente infundados. 

3. A decisão da conferência que qualifique como manifestamente infundado o 

incidente suscitado determina a imediata extração de traslado, prosseguindo os 

autos os seus termos no tribunal recorrido. 

4. No caso previsto no número anterior, apenas é proferida a decisão no 

traslado depois de, contadas as custas a final, o requerente as ter pago, bem como 

todas as multas e indemnizações que hajam sido fixadas pelo tribunal. 

5. A decisão impugnada através de incidente manifestamente infundado 

considera-se, para todos os efeitos, transitada em julgado. 
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Estas disposições são aplicáveis aos autos por força do disposto nos artigos 

4º do CPP e 41º do RGCO. 

Tendo-se concluído pelo caráter manifestamente infundado da arguição das 

nulidades, em face do que consta do acórdão, e num contexto de aproximação do 

prazo de prescrição do procedimento contra-ordenacional, afigura-se manifesto que 

com o requerimento ora apresentado apenas se pretende obstar ao trânsito em 

julgado e à consequente baixa do processo, devendo assim lançar-se mão do 

procedimento previsto nos citados artigos 618º e 670º do CPC, assim se evitando o 

injustificado retardamento da baixa do processo ao tribunal recorrido, sendo que, 

nos termos do nº3 do preceito, se considera transitada em julgado a decisão 

impugnada. 

Justifica-se, pois, a imediata extração de traslado de todo o processo, com 

vista a que nele sejam processados eventuais termos posteriores do processo, a par 

da imediata remessa do processo ao tribunal recorrido o que se determina por forma 

a evitar o decurso do prazo de prescrição, determinando a extracção de translado e 

a remessa imediata do processo à primeira instância. 

Desta forma e ao abrigo das disposições referidas, procede-se à qualificação 

do presente incidente como manifestamente infundado, determina-se a imediata 

extracção de traslado, devendo os autos prosseguir os seus termos no tribunal 

recorrido, onde baixarão após devida certificação do trânsito em julgado do acórdão 

publicado em 2/12/2021. 

    * 



 

 

 

 

Processo: 290/20.2YUSTR.L1 
Referência: 17893944 

Tribunal da Relação de Lisboa 
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão 

 
 

 

Recurso Penal 

43 

 

III. DECISÃO 

Em face do exposto, acordam na Secção da Propriedade Intelectual e da 

Concorrência, Regulação e Supervisão do Tribunal da Relação de Lisboa em: 

- Indeferir o requerimento de arguição de nulidades/irregularidades; 

- Qualificar o incidente como manifestamente infundado; 

- Determinar a imediata extração de traslado; 

- Ordenar a baixa do processo à 1ª instância, com a devida certificação do 

trânsito em julgado. 

Custas do incidente pela arguida, que se fixam em 2UC (artigos 521º Código 

de Processo Penal). 

Notifique.  

      

Lisboa, 13 de Janeiro de 2022 

 

      Ana Mónica Mendonça Pavão (Relatora) 

       Maria da Luz Teles Menezes de Seabra (Adjunta) 

Eurico José Marques dos Reis (Presidente) 

 

  

 

  

 



 

 

 

 

Processo: 290/20.2YUSTR.L1 
Referência: 17893944 

Tribunal da Relação de Lisboa 
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão 

 
 

 

Recurso Penal 

44 

 

 

 

 

 


		ana.m.mendonca@juizes-csm.org.pt
	2022-01-13T08:26:57+0000
	Ana Mónica Carrasqueiro Mendonça Pavão
	Ato Processual


		eurico.j.reis@juizes-csm.org.pt
	2022-01-13T14:13:29+0000
	Eurico dos Reis
	Ato Processual


		maria.l.seabra@juizes-csm.org.pt
	2022-01-13T14:56:24+0000
	Maria da Luz Teles Meneses de Seabra
	Ato Processual




