Processo de Contra-Ordenação n.º 42/2008
Processo comum

Decisão

Ao abrigo do disposto nos artigos 408.º, n.º 1 do Código dos Valores Mobiliários
(CdVM), aprovado pelo Decreto-Lei 486/99, de 13 de Novembro, e 9.º, alínea p), do
Estatuto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 473/99, de 8 de Novembro, o Conselho Directivo da CMVM fez seguir
o presente processo de contra-ordenação contra:

Jorge Manuel Jardim Gonçalves, titular do bilhete de identidade n.º xxx, emitido
pelos SIC de xxx, em xxx, com residência na xxx (também nomeado como Jardim
Gonçalves ou JG); (fls. 13667-13671)

Filipe de Jesus Pinhal, titular do bilhete de identidade n.º xxx, emitido pelos SIC de
xxx, em xxx, com residência na xxx (também nomeado como Filipe Pinhal ou FP);
(fls. 13667-13671)

António Manuel de Seabra e Melo Rodrigues, titular do bilhete de identidade n.º xxx,
emitido pelos SIC de xxx, em xxx, com residência na xxx (também nomeado como
António Rodrigues ou AR); (fls. 13667-13671)
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Christopher de Beck, titular do bilhete de identidade n.º xxx, emitido pelos SIC de
xxx, em xxx, com residência no xxx (também nomeado como CB); (fls. 13667-13671)

António Manuel Pereira Caldas de Castro Henriques, titular do bilhete de identidade
n.º xxx, emitido pelos SIC de xxx, em xxx, com residência na xxx (também nomeado
como António Castro Henriques ou CH); (fls. 13667-13671)

Alípio Barrosa Pereira Dias, titular do bilhete de identidade n.º xxx, emitido pelos SIC
do xxx, em xxx, com residência na xxx (também nomeado como Alípio Dias ou AD);
(fls. 13667-13671)

Paulo Jorge de Assunção Rodrigues Teixeira Pinto, titular do bilhete de identidade
n.º xxx, emitido pelos SIC de xxx, em xxx, com residência na xxx (também nomeado
como Paulo Teixeira Pinto ou PTP); (fls. 13667-13671)

Arguido A., titular do bilhete de identidade n.º xxx, emitido pelos SIC de xxx, em xxx,
que teve residência na xxx; (fls. 22372-22373, 13667-13671)

Miguel Pedro Lourenço Magalhães Duarte, titular do bilhete de identidade n.º xxx,
emitido pelos SIC de xxx, em xxx, com domicílio profissional na xxx (também
nomeado como Miguel Magalhães Duarte ou MMD); (fls. 13667-13671)
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Luís Manuel Neto Gomes, titular do bilhete de identidade n.º xxx, emitido pelos SIC
de xxx, em xxx, com domicílio xxx (também nomeado como Luís Gomes ou LG); (fls.
13667-13671)

e
Arguido B., titular do bilhete de identidade n.º xxx, emitido pelos SIC de xxx, em xxx,
com residência na xxx; (fls. 13667-13671)

nos termos e com os fundamentos seguintes,

Título I – ACUSAÇÃO
1.

A Acusação deduzida, que integra 7 (sete) Anexos, consta de fls. 13689-13867
dos autos (a qual se dá por integralmente reproduzida).

Título II – DAS CONTESTAÇÕES E RESTANTE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL
1. Os arguidos foram notificados da Acusação (fls. 13868-13689, 14233-14285,
14298).
2. A CMVM na Acusação fixou em 20 dias úteis o prazo para o exercício do direito de
defesa (nos termos do artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro –
Regime Geral das Contra-Ordenações, doravante RGCORD).
3. Os arguidos Jardim Gonçalves, Filipe Pinhal, António Castro Henriques, Miguel
Magalhães Duarte e Christopher de Beck requereram, ao Conselho Directivo da
CMVM a prorrogação do prazo para apresentação da contestação (fls. 1432214327, 14290-14292, 14351-14366, 14401-14402, 14406-14407).
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4. O Conselho Directivo da CMVM deliberou prorrogar o prazo para apresentação da
contestação em 15 dias úteis (fls. 14415-14734).
5. Os arguidos apresentaram as suas contestações nos seguintes termos:
a) Em 6 de Março de 2009 foi apresentada a Contestação do arguido Jardim
Gonçalves (fls. 15247-15575), que conclui nos seguintes termos (fls. 15510):
(i) Devem as nulidades do processo e da acusação deduzidas ser julgadas
totalmente procedentes por provadas, com as legais consequências,
designadamente com a anulação de todo o processado; Caso assim se
não entenda e sem conceder,
(ii) Deve a acusação ser julgada totalmente improcedente, determinando-se
em consequência, o arquivamento dos autos.
b) Em 6 de Março de 2009 foi apresentada a Contestação do arguido Filipe de
Jesus Pinhal (fls. 15576-15680).
c) Em 6 de Março de 2009 foi apresentada a Contestação do arguido António
Rodrigues (fls. 15681-15987), que conclui nos seguintes termos (fls. 15979):
O presente processo deve ser considerado inexistente ou, em alternativa,
nulo, com as legais consequências.
Em qualquer caso a acusação deve ser considerada nula, com as legais
consequências.
Caso assim se não entenda, então deve o arguido ser absolvido de todas as
acusações, com as legais consequências.
d) Em 6 de Março de 2009 foi apresentada a Contestação do arguido Christopher
de Beck (fls. 15988-16146), que conclui nos seguintes termos (fls. 16084):
Em face do exposto, quer porque o arguido não praticou as condutas ilícitas
que lhe são imputadas pela Acusação, quer pelas razões de Direito invocadas,
a decisão relativamente ao arguido só pode ser a de arquivamento do
processo.
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e) Em 6 de Março de 2009 foi apresentada a Contestação do arguido António
Castro Henriques (fls. 16147-17220), que conclui nos seguintes termos
(fls.16276):
Termos em que devem proceder as nulidades invocadas e ser consideradas
todas as questões prévias suscitadas, com as devidas consequências legais e,
em qualquer caso, deve o presente processo ser arquivado por o aqui
Arguido não ter praticado os ilícitos que a CMVM lhe imputa.
f) Em 6 de Março de 2009 foi apresentada a Contestação do arguido Alípio Dias
(fls. 17221-17472), que conclui nos seguintes termos (fls. 17401):
Em face do exposto, quer porque o arguido não praticou as condutas que a
Acusação lhe imputa de modo conclusivo, quer pelas razões de direito
apresentadas, só uma decisão fará JUSTIÇA: o arquivamento do presente
processo de contra-ordenação.
g) Em 6 de Março de 2009 foi apresentada a Contestação do arguido Paulo
Teixeira Pinto (fls. 17473-17554), que conclui nos seguintes termos
(fls.17549):
Em face do exposto, quer porque o arguido não praticou as condutas que a
Acusação lhe imputa de modo conclusivo, quer pelas razões de direito
apresentadas, a decisão relativa ao arguido só pode ser a de arquivamento
do processo.
h) Em 6 de Março de 2009 foi apresentada a Contestação do arguido A. (fls.
17555-17636), que conclui nos seguintes termos (fls. 17584):
Nestes termos, e nos demais de direito aplicáveis, requer-se seja a presente
Oposição julgada procedente por provada, e, consequentemente, seja a
acusação infirmada e determinado o imediato arquivamento dos autos no
que ao Arguido diz respeito.
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i) Em 6 de Março de 2009 foi apresentada a Contestação do arguido Miguel
Magalhães Duarte (fls. 17637-17748), que conclui nos seguintes termos
(fls.17732):
Por todo o exposto, está-se certo que a CMVM, que se pauta por critérios de
objectividade e de legalidade, não deixará de reconhecer a improcedência da
Acusação deduzida contra Miguel Magalhães Duarte e portanto não o
condenará por nenhuma das quatro contra-ordenações que lhe foram
imputadas.
j) Em 6 de Março de 2009 foi apresentada a Contestação do arguido Luís Gomes
(fls. 17749-17784), que conclui nos seguintes termos (fls. 17783):
Termos em que deve ser reconhecida e declarada a nulidade de todo o
processado, e se assim não for decidido, deve a acusação deduzida contra o
arguido Luís Manuel Neto Gomes, ora contestante, ser considerada nula, e se
ainda assim não for decidido deve ser julgada improcedente a acusação e o
processo arquivado.
k) Em 6 de Março de 2009 foi apresentada a Contestação do Arguido B.
(fls.17785-17889), que conclui nos seguintes termos (fls. 17876):
Termos em que recebida e apreciada a presente defesa, deverá a Acusação
improceder e, em consequência, serem arquivados os presentes autos de
contra-ordenação quanto a [Arguido B.] com as demais consequências legais,
nomeadamente a absolvição de [Arguido B.].

Título III – DA PROVA
1.

Foi junta com as contestações prova documental:
a) O arguido Jardim Gonçalves juntou os documentos constantes a fls. 1551315575.
b) O arguido Filipe Pinhal não juntou prova documental;
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c) O arguido António Rodrigues juntou os documentos constantes a fls. 15985 –
15986;
d) O arguido Christopher de Beck juntou os documentos constantes a fls. 1609316146;
e) O arguido António Castro Henriques juntou os documentos constantes a fls.
16277-17220. A 16/03/2009 requereu a substituição dos documentos n.ºs 6
(extractos das sociedades offshore Sherwell, Hendry e Sevendale e extractos
do BCP SFE dirigidos ao BCP Divisão de Custódia Internacional – fls.
16304-16311) e 9 (documentos de prestação de contas do BCP referentes ao
exercício de 1997) juntos à contestação pelos documentos juntos ao
requerimento (Parecer do Doutor Diogo Leite de Campos que tem como
consulente o Doutor José Alberto Tavares Moreira e os documentos de
prestação de contas do BCP referentes ao exercício de 1998) (fls. 1795718020) – atento o princípio da busca da verdade material dão-se por juntos
todos os documentos e tem-se em conta a numeração dos documentos
requerida;
f)

O arguido Alípio Dias juntou os documentos constantes a fls. 17409-17472;

g) O arguido Paulo Teixeira Pinto não juntou prova documental;
h) O arguido A. juntou os documentos constantes a fls. 17586-17636;
i)

O arguido Miguel Magalhães Duarte juntou os documentos constantes a fls.
17736 – 17748;

j)

O arguido Miguel Magalhães Duarte juntou os documentos constantes a fls.
17736 – 17748;

k) O arguido Luís Gomes não juntou prova documental;
l)
2.

O arguido B. juntou os documentos constantes a fls. 17878-17889.

Prestaram depoimento junto da CMVM:
1) Filipe Pinhal, a pedido do próprio (a fls. 15680) e arrolado pelo arguido
António Castro Henriques (fls. 16276), cujo depoimento foi prestado a
12/11/2009 (reproduzido a fls. 21404-21434);
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2) António Rodrigues, a pedido do próprio (fls. 15980-15984), cujo
depoimento foi prestado a 13/11/2009 (reproduzido a fls. 21435-21437),
14/04/2010 (reproduzido a fls. 24151-24163) e 29/04/2010 (reproduzido a fls.
24296-24309);
3) António Castro Henriques, a pedido do próprio (fls. 16276), cujo
depoimento foi prestado a 17/11/2009 (reproduzido a fls. 21443-21477).
O Arguido António Castro Henriques havia, ainda, solicitado prestar
declarações finda a produção de prova, que chegaram a ser agendadas para
06/05/2010. Todavia, no dia 05/05/2010 o Arguido veio prescindir de as
prestar, tendo a diligência agendada sido dada sem efeito (fls. 24318-24319 e
24330-24333);
4) Miguel Magalhães Duarte, a pedido do próprio (fls. 17773-17774), cujo
depoimento foi prestado a 23/11/2009 (reproduzido a fls. 21741-21761).
3. Foram inquiridas as seguintes testemunhas:
1) Eng. Raúl Galamba de Oliveira, arrolado pelo arguido Jorge Manuel Jardim
Gonçalves (fls. 15511-15512) e pelo arguido Christopher de Beck (fls.
16085), cujo depoimento se encontra reproduzido a fls. 22037-22042;
2) Dr. Nuno Manuel Silva Amado, arrolado pelo arguido António Manuel de
Seabra e Melo Rodrigues (fls. 15980-15984), cujo depoimento se encontra
reproduzido a fls. 22045-22050;
3) Dr. António Domingues, arrolado pelo arguido António Manuel de Seabra e
Melo Rodrigues (fls. 15980-15984), cujo depoimento se encontra reproduzido
a fls. 22051-22056;
4) Eng. José Joaquim Oliveira, arrolado pelo arguido António Manuel de
Seabra e Melo Rodrigues (fls. 15980-15984), cujo depoimento se encontra
reproduzido a fls. 22057-22061;
5) Dr. Nasser Sattar, arrolado pelo arguido António Manuel de Seabra e Melo
Rodrigues (fls. 15980-15984), cujo depoimento se encontra reproduzido a fls.
22132-22138;
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6) Dr. Rui Diniz, arrolado pelo arguido António Manuel de Seabra e Melo
Rodrigues (fls. 15980-15984), cujo depoimento se encontra reproduzido a fls.
22161-2170;
7) Dr. Helena da Silva Barreira Santos, arrolada pelo arguido António Manuel
de Seabra e Melo Rodrigues (fls. 15980-15984), cujo depoimento se encontra
reproduzido a fls. 22171-22179;
8) Dr. António Fernando Figueiredo Lopes, arrolado pelo arguido António
Manuel de Seabra e Melo Rodrigues (fls. 15980-15984), cujo depoimento se
encontra reproduzido a fls. 22200-22209);
9) Dr. Diogo Campello, arrolado pelo arguido António Manuel de Seabra e
Melo Rodrigues (fls. 15980-15984), cujo depoimento se encontra reproduzido
a fls. 22192-22199;
10) António Nogueira Chaves, arrolado pelos arguidos António Manuel de
Seabra e Melo Rodrigues (fls. 15980-15984), António Manuel Pereira Caldas
de Castro Henriques (fls. 16276) e Miguel Pedro Lourenço Magalhães Duarte
(fls. 17773-17774), cujo depoimento se encontra reproduzido a fls. 2221022223;
11) Dr. Ana Sofia Costa Raposo Preto, arrolada pelo arguido António Manuel
de Seabra e Melo Rodrigues (fls. 15980-15984), cujo depoimento se encontra
reproduzido a fls. 22224-22230;
12) Dr. João Esteves de Oliveira, arrolado pelo arguido Christopher de Beck
(fls. 16085), cujo depoimento se encontra reproduzido a fls. 22287-22299;
13) Dr. Carlos Oliveira, arrolado pelos arguidos Christopher de Beck (a fls.
16085) e Miguel Pedro Lourenço Magalhães Duarte (fls. 17773-17774), cujo
depoimento se encontra reproduzido a fls. 22357-22369;
14) Dr. José Cardoso da Silva, arrolado pelo arguido Christopher de Beck (fls.
16085), cujo depoimento se encontra reproduzido a fls. 22374-22384;
15) Dr. António Almeida Santos, arrolado pelo arguido Alípio Barrosa Pereira
Dias (fls. 17401-17403), cujo depoimento se encontra reproduzido a fls.
22575-22580;
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16) Dr Artur Santos Silva, arrolado pelo arguido Alípio Barrosa Pereira Dias
(fls. 17401-17403), cujo depoimento se encontra reproduzido a fls. 2258122585;
17) Dr. José Rodrigues de Jesus, arrolado pelo arguido Alípio Barrosa Pereira
Dias (fls. 17401-17403), cujo depoimento se encontra reproduzido a fls.
22589-22598;
18) Dr. Fernando Pires de Matos, arrolado pelo arguido Alípio Barrosa Pereira
Dias (fls. 17401-17403), cujo depoimento se encontra reproduzido a fls.
22606-22611;
19) Prof. José Guilherme Xavier de Basto, arrolado pelo arguido Alípio
Barrosa Pereira Dias (fls. 17401-17403), cujo depoimento se encontra
reproduzido a fls. 22612-22615;
20) Prof. Jacinto Nunes, arrolado pelo arguido Alípio Barrosa Pereira Dias (fls.
17401-17403), cujo depoimento se encontra reproduzido a fls. 22616-22620;
21) Dra. Manuela Ferreira Leite, arrolada pelo arguido Alípio Barrosa Pereira
Dias (fls. 17401-17403), cujo depoimento se encontra reproduzido a fls.
22621-22624;
22) Ana Pereira, arrolada pelo arguido Alípio Barrosa Pereira Dias (fls. 1740117403), cujo depoimento se encontra reproduzido a fls. 22625-22634;
23) Dra. Manuela Reis, arrolada pelo arguido Alípio Barrosa Pereira Dias (fls.
17401-17403), cujo depoimento se encontra reproduzido a fls. 22635-22647;
24) Dr. Manuel de Quina Vaz, arrolado pelo arguido Alípio Barrosa Pereira
Dias (fls. 17401-17403), cujo depoimento se encontra reproduzido a fls.
22648-22654;
25) Dr. Jorge Cortes Martins, arrolado pelo arguido Alípio Barrosa Pereira Dias
(fls. 17401-17403), cujo depoimento se encontra reproduzido a fls. 2265522662;
26) Dr. Virgílio Repolho, arrolado pelo arguido Alípio Barrosa Pereira Dias (fls.
17401-17403), cujo depoimento se encontra reproduzido a fls. 22871-22878;
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27) Dr. Paulo Pimenta Santos, arrolado pelo arguido Alípio Barrosa Pereira
Dias (fls. 17401-17403), cujo depoimento se encontra reproduzido a fls.
22879-22890;
28) Dr. Albino de Azevedo Soares, arrolado pelo arguido Alípio Barrosa Pereira
Dias (fls. 17401-17403), cujo depoimento se encontra reproduzido a fls.
22891-22900;
29) Prof. Rui Coimbra, arrolado pelo arguido Paulo Jorge de Assunção
Rodrigues Teixeira Pinto (fls. 17549-17550), cujo depoimento se encontra
reproduzido a fls. 22901-22913;
30) Dra. Ana Isabel Santos Pina Cabral, arrolada pelo arguido Paulo Jorge de
Assunção Rodrigues Teixeira Pinto (fls. 17549-17550), cujo depoimento se
encontra reproduzido a fls. 23124-23147 e 23555-23571;
31) Dr. João Nuno Lima Brás Jorge, arrolado pelo arguido Paulo Jorge de
Assunção Rodrigues Teixeira Pinto (fls. 17549-17550), cujo depoimento se
encontra reproduzido a fls. 23157-23166);
32) Dr. Miguel Barbosa Namorado Rosa, arrolado pelo arguido Paulo Jorge de
Assunção Rodrigues Teixeira Pinto (fls. 17549-17550), cujo depoimento se
encontra reproduzido a fls. 23167-23180;
33) Luís de Melo Champalimaud, arrolado pelo arguido Paulo Jorge de
Assunção Rodrigues Teixeira Pinto (fls. 17549-17550), cujo depoimento se
encontra reproduzido a fls. 32350-23256;
34) Dr. Luís Magalhães, arrolado pelo arguido Paulo Jorge de Assunção
Rodrigues Teixeira Pinto (fls. 17549-17550), cujo depoimento se encontra
reproduzido a fls. 23257-23262;
35) Dr. Norberto Rosa, arrolado pelo arguido Paulo Jorge de Assunção
Rodrigues Teixeira Pinto (fls. 17549-17550), cujo depoimento se encontra
reproduzido a fls. 23313-23324;
36) Eng.º João Luís Ramalho de Carvalho Talone, arrolado pelo arguido A.
(fls. 17585), cujo depoimento se encontra reproduzido a fls. 23325-23334;
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37) Dr. Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho, arrolado pelos arguidos Miguel
Pedro Lourenço Magalhães Duarte (fls. 17773-17774) e em requerimento de
aditamento ao rol de testemunhas do arguido A. de 29/06/2009 (fls. 2095220953), cujo depoimento se encontra reproduzido a fls. 23335-23362;
38) Dra. Belmira Cabral arrolada pelos arguidos Miguel Pedro Lourenço
Magalhães Duarte (fls. 17773-17774) e Arguido B. (fls. 17876-17877), cujo
depoimento se encontra reproduzido a fls. 23371-23386;
39) Eng. Joaquim Fraga, arrolado pelo arguido Miguel Pedro Lourenço
Magalhães Duarte (fls. 17773-17774), cujo depoimento se encontra
reproduzido a fls. 23387-23394;
40) Dr. António Carlos Custódio de Morais Varela, arrolado pelos arguidos
Christopher de Beck (fls. 16085) e Arguido A. (fls. 17585), cujo depoimento
se encontra reproduzido a fls. 23395-23405;
41) Prof. António de Sousa, arrolado pelo arguido Paulo Jorge de Assunção
Rodrigues Teixeira Pinto (fls. 17549-17550), cujo depoimento se encontra
reproduzido a fls. 23416-23419;
42) Dr. Francisco Christensen Roed Gonçalves da Silva, arrolado pelo
Arguido B. (fls. 17876-17877), cujo depoimento se encontra reproduzido a
fls. 23420-23446;
43) Dr. Aurélio Amado, arrolado pelo arguido António Manuel de Seabra e
Melo Rodrigues (fls. 15980-15984), cujo depoimento se encontra reproduzido
a fls. 23485-23492;
44) Prof. Fernando Adão da Fonseca, arrolado pelo arguido Paulo Jorge de
Assunção Rodrigues Teixeira Pinto (fls. 17549-17550), cujo depoimento se
encontra reproduzido a fls. 23550-23554;
45) Eng.º Joaquim Miguel Ribeirinho Paupério, arrolado pelo arguido António
Castro Henriques (fls. 22626-A), cujo depoimento se encontra reproduzido a
fls. 23711-23742;
46) Dr. Carlos Frias, arrolado pelo arguido António Castro Henriques (fls.
16276-A), cujo depoimento se encontra reproduzido a fls. 23689-23700;
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47) Dr. António Amaral Medeiros, arrolado pelo arguido António Manuel de
Seabra e Melo Rodrigues (a fls. 15980-15984)1, Miguel Pedro Lourenço
Magalhães Duarte (fls. 17773-17774)2 e António Castro Henriques (fls.
22627-A), cujo depoimento se encontra reproduzido a fls. 23806-23835;
48) Dr. Joaquim Manuel Cunha Gomes da Costa, arrolado pelo arguido
António Castro Henriques (fls. 22627-A), cujo depoimento se encontra
reproduzido a fls. 23963-23988;
49) Dr. Carlos Costa, arrolado pelo arguido Christopher de Beck (a fls. 16085),
cujo depoimento se encontra reproduzido a fls. 23997-24016 (a inquirição da
testemunha esteve marcada para 20/01/2010; tendo o arguido Christopher de
Beck requerido a sua inquirição noutra data, dado a testemunha residir no
Luxemburgo [fls. 22036], foi inquirida a 30/03/2010;
50) Dr. João José Belard da Fonseca Lopes Raimundo, arrolado pelo arguido
António Castro Henriques (fls. 22627-A), cujo depoimento se encontra
reproduzido a fls. 24043-24065;
51) Dr.ª Maria Helena Braga Soares Carneiro Paolini, arrolada pelo arguido
António Castro Henriques (fls. 22627-A), cujo depoimento se encontra
reproduzido a fls. 24066-24089.
4.

O Arguido Luís Manuel Neto Gomes:
a) pediu para prestar declarações (fls. 17783);
b) foi notificado para prestar declarações na CMVM nos dias 27/11/2009 e
3/12/2009, tendo alegado (i) a sua incapacidade de estar presente nesses dias
por doença (fls. 21823 – atestado médico junto a fls. 21973-21976), e
requerido que (ii) a sua inquirição só tivesse lugar depois de finda a inquirição
de todas as testemunhas arroladas no processo (fls. 22013-22014);
c) veio prescindir da sua própria inquirição a 30/03/2010 (fls. 24019).

1
2

Prescindiu desta testemunha em 12/01/2010 (fls. 22281).
Prescindiu desta testemunha em 13/01/2010 (fls. 22286).
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5.

Tinham, ainda, sido arrolados como testemunhas pelo Arguido Jorge Manuel
Jardim Gonçalves (fls. 15511-15512):
1) General António Ramalho Eanes;
2) Dr. Mário Alberto Nobre Soares;
3) Eng. António Manuel de Oliveira Guterres;
4) Dr. João Maurício Salgueiro;
5) Dr. Eduardo de Almeida Catroga;
6) Dr. Joaquim Pina Moura;
7) Dr. Vítor Ângelo Mendes da Costa Martins;
8) Dr. Almerindo Marques;
9) Dr. Henrique Manuel Fusco Granadeiro.

6.

Todavia, em requerimento de 25/11/2009, o Arguido Jorge Manuel Jardim
Gonçalves declarou que para todos os devidos efeitos, prescindia da prova
testemunhal indicada na sua contestação (fls. 21824-21827).

7.

Tinham, sido arroladas como testemunhas pelo arguido António Manuel de
Seabra e Melo Rodrigues (fls. 15980-15984):
1) Dr. Pedro Norton de Matos;
2) Dr. Manuel Luís Barata Faria Blanc;
3) Dr. António Maximino Marujo Proença;
4) Dr José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha;

8.

No entanto, o Arguido António Rodrigues declarou:
a) em 14/12/2009, prescindir da inquirição das testemunhas Dr. Pedro Norton de
Matos e Dr. Manuel Luís Barata Faria Blanc (fls. 22037);
b) em 06/01/2010, prescindir da inquirição da testemunha Dr. António Maximino
Marujo Proença (fls. 22158-22160);
c) em 12/01/2010, da inquirição da testemunha Dr José Miguel Bensliman
Schorcht da Silva Pessanha (fls. 22281).
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9.

Tinha sido arrolado como testemunha, pelo Arguido Christopher de Beck, o Dr.
Vítor Bento (fls. 16085). Todavia, o Arguido prescindiu da inquirição do mesmo
(fls. 22190).

10.

Tinha, sido arrolado como testemunha, pelo Arguido Alípio Dias, o Dr. Luís
Marques Mendes (a fls. 17401-17403). Todavia, o Arguido prescindiu em
02/02/2010 da inquirição do mesmo (fls. 22619-22620).

11.

Tinha sido arrolado como testemunha pelo arguido Paulo Jorge de Assunção
Rodrigues Teixeira Pinto o Eng Artur Frederico Silva Luna Pais (17549-17550).
No entanto, o arguido em 24/02/2010 prescindiu da mesma (fls. 23244).

12.

Tinham sido arrolados como testemunhas pelo arguido Miguel Pedro Lourenço
Magalhães Duarte (a fls. 17773-17774), testemunhas de que veio a prescindir em
13/01/2010 (fls. 22286):
a) Dr Francisco Pulido Valente;
b) Dr José Guilherme Pulido Valente;
c) Dr Duarte Pita Ferraz.

13.

Foram, ainda, arrolados como testemunhas, pelo arguido António Manuel de
Seabra e Melo Rodrigues, o Dr. Filipe Matias Santos e o Dr. Alexandre Brandão
da Veiga, os quais deixaram de ser testemunhas por aplicação, devidamente
adaptada, do disposto no artigo 39.º/2 do Código de Processo Penal (CPP) (fls.
15983, 22231-22255, 22067-22093, 22920-22963).

14.

A prova é a constante do processo; referenciando-se a documentação mais
pertinente para cada facto concreto.

Título IV – QUESTÕES INCIDENTAIS
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Capítulo I – Os pedidos de conexão de processos e de junção de contestação do
BCP
1.

Os arguidos Filipe Pinhal (artigos 98 a 125, a fls. 15594-15599), António Castro
Henriques (artigos 3 a 5, a fls. 16148), Alípio Dias (artigos 585 a 587, a fls.
17392) e Paulo Teixeira Pinto (artigos 306 a 309, a fls. 17542-17543) arguiram o
direito à conexão do presente processo de contra-ordenação com um outro
processo de contra-ordenação – n.º 41/2008, em que é arguido o BCP.

2.

Em resposta a requerimento do arguido Jorge Manuel Jardim Gonçalves, após
audiência dos demais arguidos, em 16/04/2009 a CMVM indeferiu o pedido de
conexão dos processos nos termos e com os fundamentos da Informação n.º
DAJC/2009/86 (a fls. 18143-18178) que se dá por integralmente reproduzida.

3.

Em suma, a CMVM não procedeu à conexão de processos porquanto:
a) a CMVM tramita os processos de contra-ordenação n.º 41/2008 e 42/2008 de
forma independente por razões genéticas;
b) a conexão cura de um problema primacialmente de competência pelo que,
sendo a CMVM a única entidade competente para o processamento das
contra-ordenações, a pretensão de conexão nem sequer tem acuidade;
c) não há fundamento legal para aplicação do regime da conexão;
d) ainda que se verificassem os pressupostos da conexão (do RGCORD ou do
CPP) esta teria (sempre) de cessar por força do disposto nos artigos 30.º/1/b
primeira parte e 30.º/1/c do CPP (aplicável porquanto a separação de
processos não é matéria regulada pelo RGCORD e a aplicação do CPP não
colide com os princípios enformadores do RGCORD) e dos valores em
presença.

4.

Desta decisão interpuseram recurso os arguidos Alípio Dias, Christopher de Beck,
Paulo Teixeira Pinto, Jorge Jardim Gonçalves e Filipe Pinhal.

5.

O Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa (1.º Juízo, 2.ª Secção),
por despacho de 20/07/2009, rejeitou os recursos interpostos pelos arguidos
decisão de 16/04/2009 (fls. 20975-20979).
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6.

O Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa, no referido despacho,
afirmou que “Não existe, como diz e bem a CMVM, um direito à conexão.” (fls.
20978).

7.

Ademais, esclarece-se que no processo de contra-ordenação n.º 41/2008, o BCP
foi condenado pela CMVM em 19/06/2009, pela prática de 6 violações, a título
doloso, do dever de divulgar informação verdadeira (artigo 7.º do CdVM), por
factos ocorridos entre 2004 e 2007 – cf. divulgação da decisão no Sistema de
Difusão de Informação (SDI) da CMVM (www.cmvm.pt), a 03/08/2009, ao
abrigo do artigo 422.º do CdVM.

8.

Pelo que a questão da conexão de processos na fase administrativa sempre
estaria prejudicada.

Capítulo II – Da alegada incompetência da CMVM e do pedido de suspensão do
processo
1.

O Arguido B. vem defender que não se vislumbra disposição legal que confira
poderes à CMVM para definir regras contabilísticas materiais aplicáveis a Bancos
como o BCP. Segundo o arguido é ao Banco de Portugal (ou BdP) que compete
definir as regras contabilísticas aplicáveis aos Bancos e, consequentemente,
determinar se as mesmas são ou não violadas, nomeadamente quanto às normas
aplicáveis à consolidação de contas por parte das entidades sujeitas à sua
supervisão. Em abono da sua tese afirma que essa “(…) parece ser a afirmação de
Paulo Câmara, in "Regulação e Valores Mobiliários", na obra "Regulação em
Portugal", Fevereiro, 2009, pág. 162.)” (artigos 301 e 305 da contestação, a fls.
17785-17889).

2.

Afirma ainda o Arguido B. que deveria a CMVM ter aguardado pela conclusão do
processo a correr termos junto do Banco de Portugal para que, se fosse o caso,
poder considerar preenchido o pressuposto contabilístico de que dependem os
ilícitos imputados ao Arguido B. e então deduzir acusação por tais factos. Ou que,
caso assim não se entenda, deveriam os presentes autos ser suspensos até à válida
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determinação desse pressuposto ou questão prejudicial (artigos 307 e 310 da
contestação, a fls. 17785-17889).
3.

A este propósito, cumpre esclarecer, por um lado, que a competência para o
processamento das contra-ordenações, aplicação das coimas e sanções
acessórias, bem como das medidas de natureza cautelar previstas no CdVM,
pertence ao Conselho Directivo da CMVM conforme dispõem os artigos
408.º/1 do CdVM e 9.º/p do Estatuto da CMVM.

4.

Por outro lado, sublinha-se que o presente processo tem por objecto, justamente, a
violação de uma norma do CdVM: o seu artigo 7.º.

5.

Pelo que não restam dúvidas quanto à competência do Conselho Directivo da
CMVM para o processamento dos presentes autos. Processamento que não
está dependente de qualquer decisão prévia do Banco de Portugal – ao
contrário do que o arguido alega sem contudo invocar qualquer base legal.

6.

A relevância da informação contabilística em sede de deveres de informação e a
tutela da informação financeira pela CMVM é matéria de que se cuidará infra a
propósito da imputação objectiva.

7.

Em qualquer caso, sempre se avança que, ao contrário do que alega o Arguido B.
(artigo 305 da contestação), Paulo CÂMARA não defende que a CMVM não tenha
poderes para aplicar o direito contabilístico material.

8.

O que Paulo CÂMARA defende é justamente o contrário: a propósito da
independência das autoridades de supervisão afirma que “A independência
repousa, por fim, na circunstância de a autoridade de supervisão constituir um
órgão de aplicação do direito. As regras aplicadas são relativas ao Direito dos
valores mobiliários; mas não só: a autoridade de supervisão é também chamada
a ajuizar a aplicação, ainda que a título incidental, de regras de Direito das
sociedades (no âmbito da aprovação do prospecto) e de Direito da contabilidade
(no regime informativo da prestação de informação financeira).”3.

3

Paulo CÂMARA – Regulação em Portugal, Coimbra, Almedina, 2009, p. 162.
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9.

Como infra se demonstrará, esta posição – de que a divulgação de informação que
viole regras contabilísticas viola o artigo 7.º do CdVM – é a única posição
legalmente admissível, como aliás a jurisprudência reconhece.

Capítulo III – O arrolamento dos instrutores do processo
1.

O Arguido António Rodrigues em três momentos distintos manifestou a pretensão
de que os Drs. Alexandre Brandão da Veiga e Filipe Matias Santos, instrutores do
presente processo de contra-ordenação, fossem inquiridos como testemunhas.

2.

Em primeiro lugar, o Arguido António Rodrigues, na sua contestação, arrolou os
Drs. Alexandre Brandão da Veiga e Filipe Matias Santos como testemunhas no
processo de contra-ordenação n.º 42/2008 (fls. 15983)

3.

Sucede que os Drs. Alexandre Brandão da Veiga e Filipe Matias Santos são:
a) Director responsável e instrutor do processo de contra-ordenação n.º 42/2008,
respectivamente;
b) advogados que exercem funções em regime de subordinação e exclusividade
ao serviço da CMVM (artigos 68.º e 77.º/3 do EOA);
c) não têm conhecimento (directo e pessoal) dos factos objecto do presente
processo que possam influir na decisão (senão por via dos autos, por força das
suas funções).

4.

Pelo que, como o Conselho Directivo da CMVM decidiu (nos termos e com os
fundamentos da Informação n.º DJUC/2009/227, a fls. 22067-22093, que se dá
por integralmente reproduzida), e foi comunicado aos arguidos e seus Defensores:
a) é aplicável ao caso, com as devidas adaptações, o artigo 39.º/2 do CPP, ex vi
do artigo 41.º/1 do RGCORD;
b) atento o facto dos Drs. Alexandre Brandão da Veiga e Filipe Matias Santos
não terem conhecimento de factos que possam influir na decisão em
causa a não ser por via dos autos (por força das suas funções), e em
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acréscimo a declaração, sob compromisso de honra, que estes fazem
nesse exacto sentido (cf. fls. 22071);
c) os Drs. Alexandre Brandão da Veiga e Filipe Matias Santos deixaram de ser
testemunhas no processo de contra-ordenação n.º 42/2008;
d) os Drs. Alexandre Brandão da Veiga e Filipe Matias Santos mantiveram-se,
respectivamente, Director responsável e instrutor do processo de contraordenação n.º 42/2008.
5.

Ademais, em qualquer caso, o artigo 47.º do CPP prevê a extensão do regime dos
impedimentos aos funcionários de justiça. Pelo que, em qualquer caso, os Drs.
Alexandre Brandão da Veiga e Filipe Matias Santos deixariam de ser
testemunhas.

6.

Termos em que os Drs. Alexandre Brandão da Veiga e Filipe Matias Santos não
testemunharam.

7.

A 28/12/2009, o Arguido António Rodrigues veio arguir perante a CMVM
irregularidade da notificação (da Decisão do Conselho Directivo da CMVM supra
referida) e em consequência requerer que fosse (cf. fls. 22140-22147):
a) considerada inválida e sem efeito a notificação efectuada através da carta
registada datada de 18/12/2009;
b) ordenada e efectuada nova notificação, que contivesse também cópia do
documento que corporiza a deliberação do Conselho Directivo da CMVM
tomada em 16/12/2009.

8.

Nos termos e com os fundamentos da Informação n.º DJUC/2010/01 (constante de
fls. 22231-22255 – que se dá por integralmente reproduzida), a CMVM conclui
que
a) a notificação efectuada através dos ofícios datados de 18/12/2009 é válida e
eficaz, tendo respeitado as regras do CdVM, RGCORD e CPP que a regulam;
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b) as disposições do Código de Processo Civil (CPC) e Código do Procedimento
Administrativo (CPA) invocadas pelo Arguido António Rodrigues não
merecem aplicação.
9.

Não obstante, foram enviadas ao Arguido António Rodrigues e ao seu Defensor a
deliberação do Conselho Directivo da CMVM de 16/12/2009 e a Informação n.º
DJUC/2009/227 que a fundamenta (constantes de fls. 22067-22093).

10.

Por requerimento de 25/01/2010, o Arguido António Manuel de Seabra e Melo
Rodrigues veio requerer que fosse revogada a deliberação tomada em 16 de
Dezembro de 2009, determinando-se a inquirição dos Drs. Alexandre Brandão da
Veiga e Filipe Matias Santos (fls. 22920-22963).

11.

A CMVM, em 11/02/2010, nos termos e com os fundamentos da Informação n.º
DJUC/2010/28, voltou a decidir que os Drs. Alexandre Brandão da Veiga e Filipe
Matias Santos não deveriam testemunhar, devendo, sim, manter as suas funções,
respectivamente, de Director responsável e instrutor do processo de contraordenação n.º 42/2008 (fls. 22920-22929).

12.

Termos em que os Drs. Alexandre Brandão da Veiga e Filipe Matias Santos nunca
foram ouvidos como testemunhas no presente processo de contra-ordenação. Da
referida decisão de 11/02/2010 nunca foi interposto recurso ao abrigo do artigo
55.º do RGCORD.

Capítulo IV – Da imparcialidade da CMVM
1.

Os arguidos Jardim Gonçalves (artigos 90 a 110 da contestação, a fls. 15267 –
15273), Filipe Pinhal (artigos 167 a 191 da contestação, a fls. 15608 15615),
António Rodrigues (p. 4 a p. 6 da contestação, a fls. 15684-15686, e as
declarações deste arguido [Auto de Declarações4], a fls. 24159-24160), António
Castro Henriques (artigos 108 a 154 da contestação, a fls. 16174-16183), Luís

4

Doravante também referido por AUTO DECLR.
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Gomes (artigos 6, 7 e 142 e conclusão A, a fls. 17751 e 17780) esgrimem a falta
de imparcialidade da CMVM.
2.

A CMVM, enquanto órgão administrativo, efectivamente, está sujeita ao dever de
imparcialidade. Contudo, este dever, ao contrário do que alegam alguns dos
Arguidos, foi sempre respeitado.

3.

Em momento algum o Conselho Directivo da CMVM produziu qualquer
afirmação que «anunciasse» uma condenação futura de qualquer dos Arguidos no
presente processo.

4.

A imparcialidade do julgador não só se presume – como resulta de
jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e do Supremo
Tribunal de Justiça5 – como in casu nunca foi ofendida pela actuação da
CMVM, como se passa a demonstrar.

5.

Para cabal compreensão de que a CMVM não violou o dever de imparcialidade, a
que está sujeita, cumpre enquadrar este dever à luz da posição processual que a
CMVM ocupa em sede contra-ordenacional.

6.

A CMVM não ocupa, por força da lei, a mesma exacta posição do julgador em
processo penal. A CMVM tem poderes, funções e competências diferentes das do
julgador processual penal.

7.

Nos processos de contra-ordenação a lei coloca «nas mãos» da CMVM (como faz,
em regra, relativamente a todas as autoridades administrativas com competências
contra-ordenacionais) os poderes de deduzir acusação e de proferir decisão
(artigos 408.º do CdVM, 9.º/p do Estatuto da CMVM e 33.º, 50.º, 54.º, 58.º do
RGCORD).

8.

Ou seja, nas contra-ordenações a lei exige forçosamente que antes de decidir o
processo o decisor, primeiro, deduza uma acusação e dê a oportunidade ao
arguido de ser ouvido e de se defender.

5

Vide Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 10/07/2008 (processo n.º 2299/08, 5.ª Secção),
invocando a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem – disponível em
http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/jurel/stj_mostra_doc.php?nid=26975&codarea=2.
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9.

Assim o determinou o legislador ao ter reservado a obrigatoriedade da estrutura
acusatória para o processo criminal, tendo, pelo contrário, optado por conferir às
autoridades administrativas o poder para (i) acusar e, após audição do arguido, (ii)
decidir (cf. artigos 33.º, 50.º, 54.º, 58.º do RGCORD).

10.

O legislador ao atribuir competência às entidades administrativas para a aplicação
de coimas não poderia ter em mente que em tal regime vigorasse o princípio da
acusação, na sua pureza, como garante da imparcialidade e da independência6.

11.

Esta solução legislativa é, perfeitamente, conforme à Constituição da
República Portuguesa (doravante, Constituição). Com efeito:

12.

Seguindo de muito perto a argumentação aduzida pelo Tribunal Constitucional
no Acórdão n.º 581/2004, de 28/09/2004, e secundado, mais recentemente, pelo
Acórdão n.º 405/2009, de 30/07/20097, regista-se que a Constituição reserva a
exigência de estrutura acusatória para o processo criminal (cf. artigo 32.º/5 da
Constituição). Aos arguidos em processo de contra-ordenação a Constituição o
que confere são direitos de audição e de defesa (artigo 32.º/10 da Constituição).

13.

Nas palavras do Tribunal Constitucional, no Acórdão n.º 581/04, de 28/09/2004,
“(…) a garantia constitucional dos direitos de audiência e de defesa em
processo contra-ordenacional (n.º 10 do artigo 32º da Constituição) não pode
comportar a consagração de um princípio da estrutura acusatória do processo
idêntico ao que a Constituição reserva, no n.º 5 do artigo 32º, para o “processo
criminal”, como, ainda – e, numa certa perspectiva, decisivamente –, a posição
do arguido está garantida pela possibilidade de recurso jurisdicional.” (negrito
nosso)8.

14.

Além do mais, a solução perfilhada pela lei é equilibrada, no plano legislativo e
constitucional, porquanto as autoridades administrativas não são Tribunais e, em
todo o caso, das decisões das autoridades administrativas que apliquem uma

6

Cf. o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 25/09/2002 (processo n.º 0049354) e o Acórdão do
Tribunal da Relação do Porto de 11/03/2009 (Processo n.º 0843225)– disponíveis em www.dgsi.pt.
7
Disponível em www.tribunalconstitucional.pt.
8
Disponível em www.tribunalconstitucional.pt.
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coima podem os arguidos recorrer (em recurso de plena jurisdição9) para os
Tribunais (cf. artigo 59.º/1 do RGCORD), nos quais vigora, na fase judicial dos
processos de contra-ordenação, um processo de estrutura acusatória.
15.

A garantia de imparcialidade é, pois, assegurada pelo controlo jurisdicional das
decisões da CMVM que é feito, no caso de impugnação judicial, pelo Tribunal de
Pequena Instância Criminal de Lisboa (artigo 417.º do CdVM) com possibilidade
de recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa (nos casos previstos pelo artigo
73.º do RGCORD).

16.

Em face da inexistência de estrutura acusatória, pode dizer-se que o dever de
imparcialidade das autoridades administrativas que tramitam processos de contraordenação na fase administrativa implica que a autoridade administrativa não
tenha uma posição fechada sobre a conclusão de um processo, antes de proferir a
respectiva e competente decisão.

17.

As autoridades administrativas estão, pois, vinculadas a levar em consideração
todos os factos e argumentos (maxime os que sejam chamados à colação após
dedução da acusação) e, adicionalmente, em caso de dúvida razoável, absolver os
arguidos (em respeito pelo princípio do in dubio pro reo).

18.

Esta situação pode ocorrer com relativa frequência uma vez que a acusação,
mesmo em processo penal, deve ser deduzida sempre que tiverem sido recolhidos
indícios suficientes (cf. artigo 283.º/1 do CPP) enquanto que a decisão
condenatória exige uma certeza processual para além de qualquer dúvida
razoável10.

19.

Em linha com o exposto e dando cumprimento, designadamente, aos deveres de
imparcialidade e de busca da verdade material, a que a CMVM está sujeita, a
CMVM tem arquivado um relevante número de processos: 12% (11%) do número

9

Cf. Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 26/03/2008 (Processo n.º 0810356) – disponível em
www.dgsi.pt.
10
Sobre esta distinção vide Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 10/09/2008 (processo n.º
195/07.2GBCNT.C1) – disponível em www.dgsi.pt.
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total de processos decididos (abertos) no período 1991-2008, com um máximo de
29% em 200011.
20.

Ao exposto acresce que, para além de ter competência para a tramitação de
contra-ordenações, aplicação de coimas e sanções acessórias, bem como de
medidas de natureza cautelar previstas no CdVM (artigo 408.º/1 do CdVM e
9.º/para do Estatuto da CMVM), a CMVM assume ainda outras funções de
especial importância: a supervisão dos mercados.

21.

A CMVM foi criada, justamente, para supervisionar os mercados de valores
mobiliários e as entidades que neles actuam, como resulta, de forma inequívoca,
dos artigos 353.º/1 do CdVM e 4.º do Estatuto da CMVM.

22.

Conforme resulta do artigo 362.º do CdVM, supervisionar, tipicamente, não é
tramitar processos sancionatórios. A CMVM procede à supervisão contínua
mesmo quando não existe qualquer suspeita de irregularidade.

23.

As mais das vezes, a supervisão consiste apenas no acompanhamento da
actividade dos supervisionados.

24.

No exercício da sua actividade e funções de supervisão CMVM pode difundir
informações, como resulta explícito do artigo 360.º/1/g do CdVM.

25.

Procedimento do qual a CMVM deve «lançar mão» sempre que julgue necessário
para garantir as necessidades informativas do mercado.

26.

Com efeito, a tutela da informação é, primordialmente, um mecanismo de defesa
do próprio mercado: protege-se a confiança do público investidor naquele,
confiança essa indispensável a que o público queira continuar a investir no
mercado, i.e., indispensável, em última instância, à própria sobrevivência do
mercado. Se os agentes, designadamente o público investidor, não puderem
confiar no mercado, e se instalar um ambiente de desconfiança, tal potenciará o

11

COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, Contra-Ordenações e Crimes no Mercado de
Valores Mobiliários (O sistema sancionatório, a evolução legislativa e as infracções imputadas desde
1991), Junho de 2009, p. 56 – disponível em www.cmvm.pt.
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risco sistémico, pondo consequentemente em causa o próprio funcionamento do
mercado12.
27.

É o próprio funcionamento do mercado, com as vantagens resultantes para todos
os intervenientes, que é protegido pela imposição de deveres de informação. Ou
seja, é o interesse geral no regular e eficiente funcionamento do mercado que é
tutelado13.

28.

Em acréscimo, faz-se notar que estas funções de supervisão da CMVM têm de
ser exercidas concomitantemente com a tramitação de processos de contraordenação.

29.

Não pode, pois, exigir-se à CMVM que, no decurso das suas acções de
supervisão, mantenha absoluto silêncio em situações em que, a bem do regular
funcionamento dos mercados, tenham de ser difundidas informações ao mercado.

30.

Feito este enquadramento, cumpre sublinhar, seguindo de perto a comunicação da
CMVM dirigida ao Arguido Jardim Gonçalves (em virtude de requerimento
enviado por este à CMVM a 05/03/2009 - fls. 17891-17893 e 18182-18189v), o
seguinte:

31.

Como decorre das leis que regem a sua actuação, a CMVM defende a integridade
do mercado e a transparência, o rigor e a completude da informação que a este é
transmitida (v.g. artigo 358.º do CdVM).

32.

Nestes princípios se inserem quer a determinação do comunicado do BCP feita
pela CMVM a 21/12/2007 (que motivou o comunicado divulgado ao público pelo
BCP a 23/12/2007), quer declarações públicas posteriores produzidas por
responsáveis da CMVM, sempre tendo presente o disposto no artigo 360.º/1/g do
CdVM.

12

Cf. Eduardo Paz FERREIRA – “A informação no mercado de valores mobiliários”, Direito dos Valores
Mobiliários, vol. III, Coimbra Editora, Coimbra, 2001 (p. 137 e ss.), especialmente p. 144-145. Cf.
também, no mesmo sentido Carlos Costa PINA, Dever de Informação e Responsabilidade pelo Prospecto
no Mercado Primário de Valores Mobiliários, Coimbra Editora, Coimbra, 1999, p. 19-20.
13
Cf. Carlos Costa PINA – Dever de Informação e Responsabilidade pelo Prospecto no Mercado
Primário de Valores Mobiliários, Coimbra Editora, Coimbra, 1999, p. 28-29.
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33.

Através do referido comunicado de Dezembro de 2007 a CMVM apenas apontou
factos que, pela sua natureza, poderiam indiciar a ocorrência de infracções.

34.

Os factos apontados pela CMVM em Dezembro de 2007 foram confirmados pela
investigação subsequente – o que resulta igualmente de elementos objectivos
conhecidos por todos, nomeadamente da comunicação de indícios criminais ao
Ministério Público, da dedução de acusações em processos de contra-ordenação
contra o BCP e outras pessoas singulares e de decisões já formuladas (v.g. o
processo de contra-ordenação n.º 3/2008 em que o BCP foi condenado pela
prática de intermediação excessiva (artigo 310.º do CdVM), violação das regras
de conflito de interesses (artigo 309.º/3 do CdVM), violação do dever de
conservadoria (artigo 308.º/1 do CdVM) e violação do dever de prestar
informação de qualidade à entidade de supervisão (artigo 7.º do CdVM) e o
processo de contra-ordenação n.º 41/2008 no qual o BCP foi condenado por seis
violações, a título doloso, ao dever de divulgar informação verdadeira (artigo 7.º
do CdVM))14.

35.

É, assim, também um facto que o caso em apreço teve consequências práticas, nos
termos descritos no ponto anterior, o que constitui um factor de credibilidade para
o sistema financeiro. As consequências práticas referidas são o normal corolário
do funcionamento das instituições que têm de cumprir e aplicar a lei vigente.

36.

Neste, como em quaisquer outros casos, o Conselho Directivo da CMVM sempre
respeitou e respeitará os direitos da defesa no âmbito dos processos que promove.
Por isso, em momento algum foram feitos juízos sobre responsabilidades pessoais
pelos factos concretos referidos nem foram antecipadas quaisquer decisões
futuras.

37.

O dever de imparcialidade dos órgãos administrativos traduz-se em ponderar
todos factos e argumentos novos pertinentes para a boa decisão do caso, incluindo
os que forem apresentados pelos Arguidos em sede de processo de contra-

14

Informação disponível em www.cmvm.pt.
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ordenação. O que tem sido manifestamente garantido em todos os processos
conduzidos pela CMVM.
38.

A actuação do Conselho Directivo da CMVM pauta-se exclusivamente pelo
princípio de cumprir e fazer cumprir a legalidade. Nesse quadro, exercerá sempre
em plenitude as competências que a Lei lhe atribui.

39.

Termos em que carece de fundamento a invocação dos arguidos que alegam a
falta de imparcialidade da CMVM.

40.

A 19/05/2010 o arguido Jardim Gonçalves deduziu um incidente de suspeição do
Presidente do Conselho Directivo da CMVM (fls. 24351-24380). O Conselho
Directivo da CMVM – sem intervenção do Presidente, mas após o mesmo ter sido
ouvido (no âmbito e para os efeitos do artigo 49.º/3 do CPA) – deliberou indeferir
o pedido, nos termos dos artigos 48.º e 50.º do CPA (fls. 24542-24570).

Capítulo V – Da alegada ilegalidade de uma pergunta formulada na inquirição de
Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho
1.

No dia 25/02/2010 foi inquirido, na CMVM, Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho
(cujo depoimento se encontra reproduzido a fls. 23335-23362 – apesar do auto
referir 24/02/2010 a diligência realizou-se, efectivamente, a 25/02/2010, como
consta de fls. 23494 e 23506-23507).

2.

No decurso da inquirição de Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho, o Arguido A.
arguiu a nulidade de uma das questões formuladas pela CMVM à testemunha
Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho, requerendo que a pergunta em questão e a
correspondente resposta fossem consideradas não escritas.

3.

A pergunta visada é a seguinte:
“CMVM: É da experiência comum, que por exemplo no crédito à habitação os
Bancos exigem não apenas uma garantia hipotecária que excede o valor do
crédito como um seguro de vida e muitas vezes em acréscimo uma fiança.
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Afirmou que o simples facto de o crédito não estar colaterizado não significa por
si mesmo que exista qualquer problema. Pergunto-lhe por isso se o que é típico é
que os créditos que não estão colaterizados a 100% ou mais sejam concedidos
apenas a clientes relevantes das instituições de crédito?
4.

Em suma, o Arguido A. alegou a manifesta ilegalidade da pergunta formulada
uma vez que a CMVM estava a pedir ao depoente a sua opinião sobre factos
abstractos de acordo com a sua experiência em geral.

5.

A CMVM pronunciou-se sobre a arguição nos seguintes termos:
“CMVM: Tendo em conta:
a) o disposto no artigo 348.º, n.º 5 do CPP, na medida em que é aplicável nos
termos conjugados dos artigos 41.º, 1 do RGCORD e 407.º do CdVM;
b) o disposto no artigo 127.º do CPP, relativamente à experiência de vida;
c) que o que se visava obter da testemunha era uma apreciação da normalidade
não estabelecida em termos de análise técnica mas da sua experiência de
vida;
d) que são as próprias defesas a invocar bastamente critérios de normalidade
(veja-se por exemplo Contestação (Cont.) JG, números 517 a 539, a fls
15373 a 15378, na mesma Cont., números 531 a 629, a fls. 15385 a 15395,
na Cont. AR números 100 a 118, a fls. 15727 a 15732, na mesma Cont.
números 5 a 20 a fls. 15689 a 15683, igualmente na mesma Cont. a números
134 a 143, a fls. 15737 a 15742);
e) tendo em conta que das próprias perguntas das várias defesas nos presentes
autos de inquirições bastamente foram invocados critérios de normalidade,
como por exemplo a fls. 22228 a 22230 ou a fls. 22577, de igual forma a fls.
21450 a 21452, da mesma forma a fls. 22360 a 22361, do mesmo modo a
22365, só para dar alguns exemplos;
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f)

considerando que nestes mesmos Autos já isto tinha ocorrida por parte de
[Arguido B.] que invocou a experiência da testemunha sem que isso tivesse
suscitado quaisquer óbices à defesa de [Arguido A.];

Tem de se concluir que não assiste razão à defesa no por si requerido, podendo
esta no entanto reagir nos termos legalmente previstos e que entender por
adequados.” (auto de declarações de fls. 23335-23362)15.
6.

Com os argumentos enunciados, à data, pela CMVM, entende-se que não assiste
razão ao Arguido A. relativamente à sua pretensão16.

7.

Ademais, regista-se que, não obstante o Arguido A. ter requerido cópia urgente do
auto em questão (auto de declarações de fls. 23335-23362) para efeitos de
interposição de recurso, a CMVM não recebeu qualquer impugnação a este
respeito e que a refutação da teoria da normalidade se sustenta em basta prova
independente desta pergunta da CMVM como se demonstra no Capítulo I do
Título VIII desta Decisão.

15

Aduz-se, ainda, que a normalidade é invocada por exemplo nas contestações dos arguidos Jardim
Gonçalves (artigos 517-539, fls. 15373-15378, artigos 581- 629, fls. 15385-15395, artigos 630-697, fls.
15395-15409), Filipe Pinhal (artigos 423-425, fls. 15668-15669, artigos 426-500, fls. 15669-15680),
Christopher de Beck (artigos 1-32, fls. 15988-15995, artigos 198-455, fls. 16023-16072), António
Rodrigues (artigos 5-20, fls. 15689-15693, artigos 100-118, fls. 15727-15732, artigos 144-148, fls.
15742-15743, artigos 166-236, fls. 15748-15774, artigos 388-409, fls. 15830-15837, artigos 410-453, fls.
15838-15852, artigos 454-519, fls. 15853-15873), António Castro Henriques (artigos 379-511, fls.
16228- 16263, maxime artigos 481, 483), Paulo Teixeira Pinto (artigos 216-249, fls. 17522-17535),
Miguel Magalhães Duarte (artigos 55-70, fls. 17649-17653, artigos 71-79, fls. 17653-17654, artigos 86133, fls. 17656-17665, maxime artigo 112, artigos 148-153, fls. 17668, maxime artigos 152, 154).
É aliás a própria defesa que apela igualmente para a experiência das testemunhas e para critérios de
normalidade e conhecimentos das testemunhas: “ADV. do Arguido A.: Sabe se na preparação das contas
do Banco era expectável que tivesse intervenção a DRI?” (fls. 23329), “ADV. [Arguido A.]: Quando via
informação a ser recebida pela F&C e quando viu informação a ser apresentada pelo BCP havia uma
diferença na qualidade da informação, os padrões eram muito diferentes? (fls. 23332) ADV. do Arguido
A.: O Sr. Dr. tem conhecimento de alguma situação ou de algum momento em que esta apresentação
power-point elaborada na DRI não tenha espelhado de forma totalmente fidedigna as demonstrações de
resultados elaboradas pelo Centro Corporativo (CC)? (fls. 23402).
16
De qualquer forma a questão colocada visava apreciar a teoria da normalidade dos factos invocados
pelas Defesas. Esta teoria é bastamente rebatida por muitas outras fontes no Título VIII, Capítulo I da
presente Decisão.
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Capítulo VI – Decisões de Arquivamento do Ministério Público e do Banco de
Portugal
1.

O Arguido Miguel Magalhães Duarte, a 11/03/2010, juntou aos autos decisões
proferidas em 23/06/2009 e 05/11/2009, de arquivamento, relativamente a si, dos
inquéritos criminais sob o n.º 7327/07.9TDLSB (pelos crimes de manipulação de
mercado, de falsificação de documento e de burla agravada) e sob o n.º
3423/09.6TDLSB (pelo crime de abuso de informação privilegiada) que correram
termos pela 9.ª Secção do DIAP de Lisboa (fls. 23574-23601).

2.

Também o Arguido B. veio juntar aos autos:
a) a 15/04/2010, certidão do despacho de arquivamento, relativamente a si,
proferido nos autos de inquérito com o n.º 7327/07.9TDLSB da 9.ª Secção do
DIAP (fls. 24168-24184);
b) a 25/05/2010, cópia de fls. 7265-7267 e 7275-7276 da decisão proferida no
processo de contra-ordenação n.º 24/07/CO do Banco de Portugal, em que
aquela entidade administrativa decidiu “Relativamente ao arguido [B.],
considera-se, pois, como não provada a prática dos ilícitos de mera
ordenacção social que na Acusação do Banco de Portugal lhe foram
imputadas (…)” (fls. 24338-24350 e 24381-24404).

3.

O Arguido Miguel Magalhães Duarte veio expor o seu entendimento de que:
a) concluída a produção de prova por si requerida (consubstanciada nas suas
próprias declarações e nas declarações das testemunhas por si arroladas),
dessa prova não resultou senão a confirmação do alegado na sua contestação,
razão pela qual espera confiadamente que a decisão final da CMVM seja,
quanto a si, absolutória; e que
b) em virtude do arquivamento supra referido formou-se caso decidido (ou caso
julgado administrativo) que determina a sua não condenação pela CMVM
(23574-23575).
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4.

A crítica da prova (requerida, ou não, pelo Arguido Miguel Magalhães Duarte) é
feita em sede própria.

5.

Relativamente à existência de um caso julgado administrativo cumpre sublinhar
que não assiste razão ao Arguido.

6.

O arquivamento do processo crime não determina o arquivamento do processo de
contra-ordenação. Com efeito:

7.

(i) O artigo 420.º do CdVM é claro ao permitir, por regra, o concurso entre crimes
e contra-ordenações (excepcionando sectorialmente a regra geral fixada pelo
artigo 20.º do RGCORD) e ao estabelecer que os processos são:
a) distintos; e
b) decididos por autoridades diferentes.

8.

(ii) Por outro lado, apesar da identidade de alguns dos arguidos e de alguns dos
factos em ambos os processos (inquéritos criminais n.ºs 7327/07.9TDLSB e
3423/09.6TDLSB e o presente processo de contra-ordenação), as infracções pelas
quais os Arguidos foram indiciados/acusados são distintas.

9.

Nos inquéritos criminais estão em causa os crimes de manipulação de mercado, de
falsificação de documento, de burla agravada eu de abuso de informação
privilegiada, ao passo que no presente processo de contra-ordenação está em
causa a divulgação de informação sem que qualidade devida.

10.

Donde, o arquivamento no processo criminal relativamente aos Arguidos Miguel
Magalhães Duarte e Arguido B. não determina per se o arquivamento do processo
de contra-ordenação da CMVM.

11.

Como é evidente, entidades públicas diferentes, relativamente a infracções
diferentes, em processos distintos, podem decidir em sentidos diversos. Não
há qualquer contradição nisso.

12.

(iii) Aliás, o próprio RGCORD, no seu artigo 38.º/3, prevê expressamente a
hipótese do Ministério Público arquivar o processo criminal e entender que
subsiste responsabilidade contra-ordenacional.
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13.

Mesmo à luz do RGCORD só existe, pois, um caso em que a decisão do
Ministério Público é vinculativa para a autoridade administrativa: a que qualifica
os factos como contra-ordenação.

14.

Atento o exposto conclui-se que o arquivamento do processo crime e/ou do
processo de contra-ordenação do BdP não determina o arquivamento do processo
de contra-ordenação.

15.

As questões substantivas invocadas pelo Arguido Miguel Magalhães Duarte,
designadamente quanto à imputação subjectiva e comparticipação, serão tratadas,
em sede própria nesta Decisão.

16.

O exposto supra é igualmente válido, mutatis mutandis, relativamente à decisão
de arquivamento parcial do processo de contra-ordenação do BdP.

17.

Com efeito, apesar da identidade de alguns dos arguidos e de alguns factos em
ambos os processos, as infracções pelas quais os Arguidos foram acusados são
distintas: no processo do BdP estão em causa seis contra-ordenações previstas na
alínea g) do artigo 211.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades
Financeiras (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de Dezembro, RGICSF)
– falsificação de contabilidade – e três contra-ordenações previstas na alínea r) do
artigo 211.º do RGICSF – prestação ao Banco de Portugal de falsas informações e
de informações incompletas de efeito equivalente –, enquanto no presente
processo estão em causa (no caso do Arguido B.) quatro contra-ordenações pela
divulgação de informação sem a qualidade devida (artigo 7.º do CdVM).

18.

Ademais, faz-se notar que o Banco de Portugal fundamenta o arquivamento
relativamente ao arguido B. por entender “(…) não ter resultado inequivocamente
demonstrado nos autos [do processo do Banco de Portugal] que os mesmos
conheciam, na sua plenitude e de forma relevante, a matéria de facto subjacente à
prática das infracções por que foram acusados (…)” (sublinhado nosso) (fls.
24345).
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Capítulo VII – Da alegada violação do prazo razoável para a defesa
1.

Os arguidos Filipe Pinhal (artigos 194 a 243 da contestação, a fls. 15615-15622) e
António Castro Henriques (artigos 11 a 154, a fls. 16149-16150) alegam que aos
arguidos não foi concedido prazo razoável para apresentação da defesa.

2.

A CMVM, após estabelecer na acusação o prazo de 20 dias úteis para
apresentação das contestações, prorrogou o prazo de defesa por mais 15 dias úteis
(nos termos e com os fundamentos da Informação n.º DAJC/2009/27, a fls.
14415-14441 – que se dá por integralmente reproduzida).

3.

O arguido Filipe Pinhal recorreu desta Decisão da CMVM para o Tribunal de
Pequena Instância Criminal de Lisboa, tendo este Tribunal decidido que o
recorrente Filipe Pinhal não tem legitimidade para recorrer da decisão do
Conselho Directivo da CMVM que prorroga o prazo de defesa em 15 dias úteis
(fls. 22017 a 22035).

4.

Subsidiariamente, pronunciando-se relativamente à questão de fundo, o Tribunal
afirma que “Sempre se acrescente que a prorrogação do prazo previsto no n.º 6
do artigo 107.º do Código de Processo Penal, permite que, reunidos os
pressupostos de excepcional complexidade (cfr. n.º 3 do artigo 215.º do Código
de Processo Penal) e mediante requerimentos, os prazos de contestação do
pedido de indemnização cível, abertura de instrução e interposição de recurso em
matéria exclusivamente de direito sejam de até 30 (trinta) dias e não de apenas
20 (vinte) dias.
O que equivale dizer que ao prazo originário não acrescem até 30 (trinta) dias,
mas sim até 10 (dez) dias (…)” (sublinhados da sentença, a fls. 22017 a 22035).

5.

Esta decisão veio confirmar a orientação também perfilhada pela sentença de
25/02/2009 do Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa (1.º Juízo, 3.ª
Secção, Processo n.º 500/08.4TFLSB)17.

17

Disponível em www.cmvm.pt.

34

6.

O prazo fixado pela CMVM excedeu o prazo que o Tribunal de Pequena
Instância Criminal de Lisboa, posteriormente, reconheceu como máximo
admissível. Pelo que a questão invocada pelos arguidos está prejudicada.

7.

Foi respeitado, pois, o prazo razoável imposto pelo artigo 50.º do RGCORD.

Síntese conclusiva
1.

À luz do exposto conclui-se que:
a) Não há fundamento legal para fazer operar a conexão de processos requerida
(processos de contra-ordenação n.ºs 41/2008 e 42/2008) e, em todo o caso,
esta teria de cessar por força do regime da separação de processos (artigo
30.º/1/c do CPP, aplicável ex vi artigo 41.º/1 do RGCORD);
b) A CMVM é competente para a tramitação do presente processo de contraordenação que tem por objecto a violação do artigo 7.º do CdVM (artigos
408.º/1 do CdVM e 9.º/p) do Estatuto da CMVM);
c) O Director responsável e o instrutor do presente processo de contraordenação (advogados que exercem funções, em regime de subordinação e
exclusividade, ao serviço da CMVM) não tendo conhecimento (directo e
pessoal) dos factos objecto do presente processo que possam influir na
decisão (senão por via dos autos, por força das suas funções), tendo sido
arrolados como testemunhas, não testemunharam (cf. artigo 39.º/2 do CPP,
aplicável ex vi artigo 41.º/1 do RGCORD);
d) A actuação do Conselho Directivo da CMVM pautou-se pelo princípio de
cumprir e fazer cumprir a legalidade, exercendo plenamente as competências
que a Lei lhe atribui, com imparcialidade;
e) A questão colocada pela CMVM à testemunha Vítor Manuel da Cunha
Ribeirinho (que apela à experiência desta testemunha) nada tem de ilegal;
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f)

As decisões de arquivamento (parcial) do Ministério Público e do Banco de
Portugal relativamente a arguidos que também assumem essa posição no
presente

processo

de

contra-ordenação

não

determinam

qualquer

arquivamento nos presentes autos;
g) O prazo fixado pela CMVM para apresentação da defesa, nos termos do
artigo 50.º do RGCORD, foi razoável (tendo, inclusivamente, excedido o
prazo que o Tribunal de Pequena Instância Criminal, posteriormente, veio a
entender como máximo).

Título V – QUESTÕES PROCESSUAIS

Capítulo I – Da alegada prescrição do procedimento
1.

Na sua contestação, o arguido Jardim Gonçalves alega que os factos anteriores a
2003 não podem ser tomados, de modo algum, em consideração para a decisão do
presente procedimento contra-ordenacional, nem para efeitos de determinação da
medida concreta da pena, nem sequer para um suposto “enquadramento”; não
devendo, sequer, constar do libelo acusatório (artigos 444-508, a fls. 1535815372, maxime artigos 461, 492-493 da contestação).

2.

(i) Conforme resulta dos artigos 418.º do CdVM e 27.º do RGCORD, o
procedimento pelas contra-ordenações previstas no CdVM prescreve no prazo de
5 (cinco) anos.

3.

Atendendo a este efeito legal, a Acusação da CMVM cuidou de diferenciar, com
clareza, (i) as infracções pelas quais os Arguidos foram acusados (ii) dos factos
que, em virtude do decurso do prazo de prescrição, já não podiam ser perseguidos
contra-ordencionalmente.

4.

Esta distinção é clara na letra e, mesmo, na estrutura da Acusação da CMVM.
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5.

A Parte II da Acusação está dividida em três pontos: ponto A “Antecedentes”,
ponto B “Infracções objecto do presente processo” e ponto C “Factos posteriores
– Ano de 2007”.

6.

Como é evidente os Arguidos apenas vêm acusados pelas infracções descritas no
ponto B, nem a designação do ponto B permite outra interpretação.

7.

Em concordância com o exposto, no que respeita ao Arguido Jardim Gonçalves,
no artigo 18 do Capítulo I da Parte V da Acusação da CMVM é dito
expressamente que “Nos termos dos artigos 401.º/1 e 401.º/4 (actual 401.º/5) do
CdVM, conjugado com o artigo 16.º do RGCORD, e dos artigos 7.º e 389.º/1/a do
CdVM são-lhe imputadas 4 infracções (relativas às divulgações dos documentos
de prestação de contas referentes aos anos de 2003 a 2006).”. O Arguido não
vem, pois, acusado por factos praticados em momento anterior a 2003.

8.

Aliás, salienta-se que o próprio Arguido Jardim Gonçalves, na contestação, afirma
que a CMVM no segmento acusatório do libelo apenas considera os exercícios de
2003 em diante (artigo 465 da contestação).

9.

(ii) A prescrição tem a virtualidade de extinguir o procedimento por contraordenações, mas, não tem, nem pode ter, o alcance que o Arguido lhe pretende
atribuir.

10.

Nas suas pretensões e formulações o Arguido Jardim Gonçalves, manifestamente,
exorbita, contra-legem, a eficácia preclusiva do instituto da prescrição. Com
efeito:

11.

(ii.a) Os efeitos da prescrição em processos de contra-ordenações da competência
da CMVM estão regulados, como já se disse, nos artigos 418.º do CdVM e 27.º do
RGCORD.

12.

O único efeito da prescrição legalmente previsto é a extinção do procedimento
contra-ordenacional18.

18

Questão diferente, sem relevância para a discussão nos autos, é a da prescrição da sanção (prevista
pelos artigos 418.º/2 do CdVM e 29.º a 31.º do RGCORD).
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13.

Quer isto dizer que o decurso do prazo de prescrição constitui um “pressuposto
negativo de toda a condenação e execução”19. Assim, ninguém pode ser acusado,
muito menos, condenado, pela prática de factos que, preenchendo um tipo
infraccional previsto no CdVM, hajam sido praticados há mais de 5 (cinco) anos
(prazo de prescrição previsto no artigo 418.º/1 do CdVM20).

14.

Deste (único) efeito da prescrição (a extinção do procedimento contraordenacional) decorrem, naturalmente, corolários óbvios: não podendo ser
acusado, também ninguém poderá ser condenado (nem poderá ser tomada em
conta qualquer condenação para efeitos de reincidência – se se entender aplicável
este instituto às contra-ordenações).

15.

A lei não prevê, nem dela decorre, qualquer outro efeito que decorra do decurso
do prazo de prescrição. Pelo que nenhum outro efeito relevante pode ser retirado
da prescrição.

16.

(ii.b) Em particular para o que ora nos ocupa, em parte alguma a lei estabelece,
nem dela decorre, qualquer proibição de fazer constar de Acusações em processos
de contra-ordenação factos praticados há mais de 5 (cinco) anos, nem que os
mesmos sejam utilizados como meios de prova ou sejam tidos em conta para
efeitos de determinação da medida concreta da pena.

17.

Pronunciando-se, justamente, em sentido diametralmente oposto ao defendido
pelo Arguido Jardim Gonçalves, Jorge de Figueiredo Dias, a propósito dos efeitos
da prescrição, defende expressa e categoricamente que “Consideração merece já,
porém, para efeitos de medida da pena (…) o crime cuja pena (ou mesmo cujo

19

Jorge de FIGUEIREDO DIAS – Direito Penal Português (Parte Geral, As Consequências Jurídicas do
Crime), II, Aequitas, Lisboa, 1993, p. 702.
20
O prazo de prescrição do procedimento contra-ordenacional previsto no artigo 418.º/1 do CdVM (de 5
anos) sem prejuízo das causas de suspensão e de interrupção previstas nos artigos 27.º-A e 28.º do
RGCORD.
Relativamente à contagem do prazo são aplicáveis as regras do artigo 119.º, n.ºs 1 a 4 do Código Penal,
ex vi artigo 32.º do RGCORD.
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procedimento) se encontra prescrita.”21. E se assim é, naturalmente, os factos não
só podem como devem ser descritos na acusação e na Decisão.
18.

Não pode deixar de ser assim uma vez que a utilização de factos anteriores a 2003
a título de enquadramento (para melhor compreensão do objecto do processo),
como meios de prova e a sua consideração para efeitos de determinação da
medida concreta da sanção (i) não equivale, nem importa, sob nenhuma dimensão,
a perseguição contra-ordenacional do arguido e, por conseguinte, (ii) não é
insusceptível de violar o princípio da presunção da inocência.

19.

O princípio de presunção da inocência impõe a valoração do non liquet na questão
da prova sempre a favor do arguido22 mas não impede que, quando seja produzida
prova para além de toda a dúvida razoável, se dêem os factos por provados.

20.

O que prescreve (i) é o procedimento por contra-ordenação, (ii) não são os factos.

21.

É isso que resulta dos artigos 418.º do CdVM e 27.º do RGCORD e é confirmado
pela letra dos proémios dos artigos 27.º-A e 28.º do RGCORD.

22.

O decurso do tempo, por maiores efeitos e consequências que tenha, não elimina
da realidade os factos que foram efectivamente praticados.

23.

A prescrição não tem, nem pode ter, a virtualidade de «apagar factos históricos»,
sejam estes quais forem.

24.

Nas palavras de FIGUEIREDO DIAS “É óbvio que o mero decurso do tempo sobre a
prática de um facto não constitui motivo para que tudo se passe como se ele não
houvesse ocorrido;”23 (sublinhado nosso).

25.

Os factos praticados fazem parte da realidade e esta, enquanto tal, é insusceptível
de ser modificada por normas jurídicas.

21

Jorge de FIGUEIREDO DIAS – Direito Penal Português (Parte Geral, As Consequências Jurídicas do
Crime), II, Aequitas, Lisboa, 1993, p. 703.
22
Germano Marques da Silva – Curso de Processo Penal, I, Verbo, Lisboa, 2000, p. 83.
23
Jorge de FIGUEIREDO DIAS – Direito Penal Português (Parte Geral, As Consequências Jurídicas do
Crime), II, Aequitas, Lisboa, 1993, p. 699.
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26.

Assim, em conclusão, in casu, os factos anteriores a 2003 não podem ser
perseguidos contra-ordenacionalmente mas, porque efectivamente ocorreram,
podem – e in casu devem – ser descritos na acusação e ser dados por provados na
presente Decisão, ser utilizados como meios de prova e ser ponderados na medida
da sanção dos Arguidos que sejam condenados.

Capítulo II – Dos alegados vícios da tramitação
Secção I A ausência de imputação no relatório de supervisão da CMVM
1.

Nas contestações dos arguidos Jardim Gonçalves (artigos 1031-1041, fls. 1548715490), Filipe Pinhal (artigo 144., fls. 15603), António Castro Henriques (97.º107.º, fls. 16172-16174) e Arguido B. (18-27, fls. 17792-17795) é alegado que a
CMVM no seu Relatório de Supervisão não imputou responsabilidades
individuais aos arguidos24.

2.

(i) O Relatório da CMVM a que os arguidos se referem é o Relatório acerca da
realização de operações sobre valores mobiliários por si emitidos através de
entidades sedeadas em jurisdições off-shore, elaborado pelo Departamento de
Supervisão de Mercados, Emitentes e Informação (DMEI), constante de fls.
12551-12595– doravante também designado por Relatório DMEI.

3.

Ao arrepio dos desideratos dos arguidos, no Relatório DMEI são “(…) indicadas
as pessoas que, de acordo com a prova documental ou testemunhal produzida
tiveram intervenção nos factos relatados.” (p. 54 do Relatório DMEI) (fls.
12579v).

4.

De entre as pessoas indicadas pelo Relatório DMEI – de entre muitas outras, com
graus de conhecimento e actos de relevância muito diferenciadas – encontram-se

24

Também o arguido António Rodrigues, nas declarações prestadas junto da CMVM a seu pedido,
afirmou que a CMVM não fez diligências de prova entre o relatório de supervisão e acusação (cf. AUTO
DECLR AR fls. 24156).
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identificadas, em especial evidência, os 11 (onze) arguidos no presente processo
de contra-ordenação.
5.

O que significa que o teor da acusação, maxime os arguidos que vêm acusados,
tem apoio no Relatório elaborado pelo Departamento de Supervisão (DMEI) da
CMVM.

6.

(ii) Por outro lado, os arguidos atribuem especial importância ao parágrafo do
Relatório DMEI em que se afirma que “A indicação destas pessoas não deve ser
entendida como um qualquer juízo de imputação de responsabilidade que tenha
como fonte este relatório. Significa, assim, que o título da sua intervenção, o grau
de conhecimento e o seu tipo de participação nos factos deve ser aprofundado
pelos departamentos competentes, de forma a poder-se fazer qualquer juízo de
responsabilidade, seja penal, seja contra-ordenacional.” (p. 54 do Relatório).

7.

Querem alguns dos arguidos do presente processo retirar destas palavras do
Relatório DMEI que a CMVM não apurou responsabilidades contra-ordenacionais
individualizadas.

8.

Como é bom de ver, esses arguidos extrapolam o significado, sentido e alcance do
Relatório DMEI.

9.

(ii.a) Na verdade, não fazia parte dos objectivos do Relatório DMEI apurar
responsabilidades individuais.

10.

Isso mesmo é dito, expressamente, na primeira página do Relatório DMEI: “A
CMVM desenvolveu uma acção de supervisão ao Banco Comercial Português
com os seguintes objectivos:
a) Apurar a relação existente entre o BCP e um conjunto de entidades sedeadas
em jurisdições off-shore que beneficiaram de crédito desse Banco para a
aquisição de valores mobiliários por si emitidos.
b) Apurar se a actividade dessas entidades na subscrição e aquisição de acções
do BCP pôs em causa o regular funcionamento do mercado de valores
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mobiliários e as normas que disciplinam subscrição e aquisição de acções
próprias.
c) Verificar a fiabilidade da informação financeira do BCP no período
abrangido pela actuação dessas entidades off-shore.
d) Reunir um conjunto de informação suficiente que possa fundar um
adequado

enquadramento

jurídico

e

o

apuramento

de

eventuais

responsabilidades de natureza criminal e contra-ordenacional.” (p. 1 do
Relatório DMEI – negrito nosso).
11.

Não é, pois, de estranhar que o Relatório não tenha apurado responsabilidades
individuais. Está em linha com os objectivos anunciados.

12.

(ii.b) Em acréscimo, salienta-se que o DMEI é apenas uma, entre várias, unidades
orgânicas da CMVM. Todas as unidades orgâncias da CMVM reportam ao
Conselho Directivo da CMVM, órgão ao qual cabe o desenvolvimento das
atribuições da CMVM (cf. artigo 10.º do Estatuto da CMVM25).

13.

Assim, faz-se notar que:
a) Uma coisa é o Relatório DMEI não ter procedido ao apuramento de
responsabilidades individuais, apesar de ter identificado o envolvimento e a
intervenção de diferentes pessoas (maxime dos arguidos) nos factos relatados
– como já se disse;
b) Outra coisa, bem diferente, é a CMVM não ter procedido ao apuramento de
responsabilidades. O que nada tem de estranho ou contraditório.

14.

Pelo que só uma leitura não rigorosa e errática pode explicar que alguns arguidos
digam que a CMVM não apurou responsabilidades individualizadas. A CMVM
apurou, sim, responsabilidades individualizadas.

25

Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 473/99, de 8 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 232/2000, de
25 de Setembro e pelo Decreto-Lei nº 183/2003, de 19 de Agosto e alterado e republicado pelo DecretoLei n.º 169/2008, de 26 de Agosto.
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15.

Para tanto a CMVM serviu-se, designadamente, do Relatório DMEI que tinha
como um dos seus objectivos, como se viu, “Reunir um conjunto de informação
suficiente” que pudesse ser utilizada para o respectivo apuramento.

16.

Foi na sequência desse apuramento que os arguidos foram acusados. É na
acusação e só na acusação que se define o objecto do processo de contraordenação.

Secção II A falta de audição dos arguidos antes da acusação
1.

A alegada falta de audição dos arguidos antes da acusação é questão suscitada
pela(s) defesa(s) nos seguintes passos: arguido Jardim Gonçalves (artigos 1- 27,
fls. 15251-15257), arguido Filipe Pinhal (artigo 43 – 64, fls. 15259 – 15262),
arguido António Rodrigues (p. 1 a p. 7, fls. 15681-15687) e arguido Luís Gomes
(artigos 9- 17, fls. 17752-17753).

2.

Não é verdade que em processo de contra-ordenação seja obrigatório
interrogar o arguido antes da dedução da acusação.

3.

(i) Antes de mais, assinala-se que mesmo o processo penal não garante que os
arguidos saibam o que está em causa antes de lhe ser deduzida acusação.

4.

Com efeito, o primeiro interrogatório (previsto pelo artigo 272.º do CPP) não
assegura que o arguido saiba o que está em causa antes de lhe ser deduzida
acusação uma vez que o CPP não exige nova audição do arguido sempre que
surjam factos novos (cf. Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de
30/01/2008 – processo n.º 317/05.8GBPBL26).

5.

Por outro lado, não tem razão o arguido Luís Gomes quando aventa a tese de que
a sua não audição está relacionada com um alegado objectivo de evitar a
publicidade do processo (artigo 12 da contestação, a fls. 17752-17753) uma vez
que o artigo 371.º, n.os 1 e 2, al. a, do Código Penal prevê comando expressamente

26

Apud Vinício RIBEIRO, Código de Processo Penal, Notas e Comentários, Coimbra, Coimbra Editora,
2008, p. 543.
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aplicável aos processos de contra-ordenação que estabelece que até à decisão da
autoridade administrativa o processo está sujeito a segredo de justiça.
6.

(ii) Acresce, no que mais revela para o presente processo, que a obrigatoriedade
prevista no artigo 272.º do CPP merece aplicação apenas em processo crime. Não
é aplicável em processo de contra-ordenação.

7.

Reitera-se, nesta sede que, como tem recorrentemente afirmado a jurisprudência
do Tribunal Constitucional, aos processos contra-ordenacionais (i) não são
aplicáveis directa e globalmente os princípios constitucionais próprios do
processo criminal, (ii) nem, no plano da aplicação do direito ordinário, deve
proceder-se à directa transposição para o primeiro de todas e quaisquer regras
expressamente previstas para o segundo27.

8.

O que tem de ser garantido aos arguidos em processo de contra-ordenação são os
direitos de audição e de defesa. Neste domínio não se deve, nunca, perder de vista
que o direito de mera ordenação social se encontra, na nossa ordem jurídica,
autonomizado face ao Direito penal. A natureza do ilícito e da sanção, bem como
as especificidades processuais, fundamentam essa autonomização28.

9.

Tanto mais que, como afirmou recentemente o Tribunal Constitucional, “(…) na
actualidade a tendência [é] para um certo redireccionamento do debate, fixandose-lhe linhas de progressão dogmática centradas na recuperação dos elementos
diferenciadores do direito contra-ordenacional (…)”29.

10.

Para que seja de aplicar as normas do CPP às contra-ordenações é necessário
determinar se essa aplicação é necessária e admissível e, em caso positivo,
verificar se as normas do processo penal se aplicam literalmente ou têm de ser

27

Vide, v.g., os Acórdãos do Tribunal Constitucional n.ºs 469/97, de 02/07/1997, 659/06, de 28/11/2006,
e 405/2009, de 30/07/2009 – disponíveis em www.tribunalconstitucional.pt.
28
Neste sentido vide Jorge de FIGUEIREDO DIAS, Temas básicos da doutrina penal, Coimbra Editora,
Coimbra, 2001, p. 144-154; e Jorge de FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal (Parte Geral), Tomo I, Coimbra
Editora, Coimbra, 2004, p. 144-157.
29
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 405/2009, de 30/07/2009 – disponível em
www.tribunalconstitucional.pt.
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devidamente adaptadas à estrutura, funcionamento, valores e fins do processo de
contra-ordenação30.
11.

Ou seja, a aplicação subsidiária do CPP, nos termos do artigo 41.º/1 do RGCORD,
impõe ao intérprete uma dupla tarefa: não só a verificação (i) da inexistência de
regras expressas no RGCORD sobre a matéria, como também (ii) de que a
aplicação da norma do CPP não seja contrária à essência axiológica e estrutural do
Direito de Mera Ordenação Social31.

12.

Ora, as normas primeiramente aplicáveis aos processos de contra-ordenação da
CMVM (i) não prevêem a obrigatoriedade de qualquer audição obrigatória antes
da dedução da acusação; (ii) prevêem, isso sim, que:
a) seja deduzida acusação (artigo 9.º/para do Estatuto da CMVM e artigo 411.º/2
do CdVM);
b) seja respeitado o direito de audição do arguido antes de aplicada uma coima
(artigo 50.º do RGCORD);
c) a ausência do arguido não obsta a que o processo de contra-ordenação siga os
seus termos (artigo 410.º do CdVM) – em linha com o previsto no artigo 68.º
do RGCORD.

13.

Vale isto por dizer que as normas que regulam os processos de contra-ordenação
da CMVM (i) não prevêem a audição do arguido antes da dedução da acusação
mas, (ii) prevêem, isso sim, que essa oportunidade lhe seja conferida depois de
deduzida acusação, antes da aplicação de uma coima.

30

António de OLIVEIRA MENDES, José dos SANTOS CABRAL, Notas ao Regime Geral das ContraOrdenações e Coimas, 2.ª Edição, Almedina, Coimbra, 2004, p. 105.
Vide também Manuel LOPES ROCHA, Mário GOMES DIAS, Manuel C. ATAÍDE FERREIRA, ContraOrdenações, Notas e Comentários ao Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, 1.ª Edição, Edição
Escola Superior de Polícia, [S.l], 1985, p. 55: para aplicar as normas do CPP às contra-ordenações têm de
“(…) verificar-se duas condições (…): não existir incompatibilidade entre as normas “importadas” do
direito processual penal e os princípios fundamentais enformadores do regime próprio das contraordenações (…) e não existir disciplina própria no regime processual próprio das contra-ordenações.”.
31
Frederico de Lacerda da COSTA PINTO – «Acesso de particulares a Processos de Contra-Ordenação
Arquivados», Estudos em Homenagem à Professora Doutora Isabel de Magalhães Collaço, Volume II,
Almedina, Coimbra, 2002, página 617.
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14.

O que bem demonstra que as normas aplicáveis regulam o tema e que não
prevêem, muito menos exigem, qualquer audição antes de deduzida a acusação.

15.

Não estamos, pois, perante qualquer incompleição do sistema normativo que
contraria o plano deste32.

16.

Esta opção legislativa integra-se na perfeição na essência estrutural do direito das
contra-ordenações que se pauta, designadamente, pela previsão de uma tramitação
simplificada – justificada pela necessidade de satisfazer os objectivos de eficácia e
celeridade33. A que sempre se adita o facto de da Decisão condenatória da CMVM
caber recurso para os Tribunais, em recurso de plena jurisdição.

17.

Interpretação também seguida pelo Tribunal Constitucional (no Acórdão n.º
405/2009, de 30/07/2009) quando defende que “Conforme salientado já por este
Tribunal, a norma do art. 32º, n.º 10, da CRP -introduzida pela revisão
constitucional de 1989 quanto aos processos de contra-ordenação e alargada
pela revisão de 1997 a quaisquer processos sancionatórios -

implica a

inviabilidade constitucional da aplicação de qualquer tipo de sanção, contraordenacional, administrativa, fiscal, laboral, disciplinar ou qualquer outra, sem
que o arguido seja previamente ouvido (direito de audição) e possa defender-se
das imputações que lhe são feitas (direito de defesa), reagindo contra uma
acusação prévia, apresentando meios de prova e requerendo a realização de
diligências tendentes a apurar a verdade (cfr. Acordão n.º 659/06 e Jorge
Miranda e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, tomo I, Coimbra,
2005, p. 363).”34.

32

José de OLIVEIRA ASCENSÃO – O Direito, Introdução e Teoria Geral, 11ª edição, Almedina, 2001, p.
423.
33
Jorge de FIGUEIREDO DIAS – «O Movimento da Descriminalização e o Ilícito de Mera Ordenação
Social», O Novo Código Penal Português e Legislação Complementar, Jornadas de Direito Criminal
organizadas pelo Centro de Estudos Judiciários, p. 330 e 335.
34
Disponível em www.tribunalconstitucional.pt.
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18.

Pelo que o plano da lei35 é que a CMVM não tenha (obrigatoriamente) de realizar
audições antes de deduzir acusação.

Secção III Da alegada omissão de fases obrigatórias

Subsecção I O alegado processo ajurídico (e a alegada inexistência jurídica)
1.

Os Arguidos Jardim Gonçalves (artigos 65–89., fls. 15263 – 15267) e António
Rodrigues (1., fls. 15971- 15974) alegam que o presente processo é ajurídico.

2.

(i) Nos termos do artigo 408.º/1 do CdVM, a competência para o processamento
das contra-ordenações previstas no CdVM pertence ao Conselho Directivo da
CMVM.

3.

Não podem os Arguidos querer substituir-se ao Conselho Directivo da CMVM no
exercício das suas funções, designadamente, em matéria contra-ordenacional.

4.

Aos arguidos assistem os direitos de audição e de defesa previstos no artigo 50.º
do RGCORD, que concretiza o artigo 32.º/10 da Constituição. Direitos que a
CMVM respeita e tem de respeitar.

5.

O processo exige que os arguidos conheçam os factos e o enquadramento jurídico
ao abrigo dos quais são visados nesse mesmo processo. O que foi bastamente feito
na Acusação.

6.

(ii) As defesas, em algumas sedes, chegam mesmo a defender a inexistência
jurídica do processo (artigo 1 da contestação do arguido AR, fls. 15971- 15974,
artigos 1 – 57 da contestação do arguido FP, fls. 15576-15585, artigos 123 – 147
da contestação do arguido CB, fls. 16012-16015, artigos 149 – 173 da contestação
do arguido AD, fls. 17258-17262, artigos 77 – 100 da contestação do arguido
PTP, fls. 17490-17494).

35

Karl ENGISH – Introdução ao Pensamento Jurídico, 6ª Edição, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa,
p. 281.
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7.

Sendo uma questão transversal, independentemente da inexistência de qualquer
vício (como infra se demonstrará, caso a caso), cumpre deixar claro que a figura
jurídica da inexistência não é consagrada pelo legislador para os processos
sancionatórios.

8.

Mesmo a doutrina que advoga a admissibilidade da aplicação daquele instituto ao
processo penal (e só a este36) adverte que “(…) não deve, nunca, perder-se de
vista que trata-se de um recurso excepcional, utilizado para repor a justiça em
situações extremas, que quase ultrapassam as fronteiras do imaginável. Importa,
portanto, utilizá-lo criteriosamente, apenas em casos de gravidade superior
àqueles que se encontram previstos na lei como causa de nulidade”37.

9.

O exemplo avançando de inexistência é “Uma sentença ou uma acusação
proferidas à mesa de café, não escritas, nem inseridas num processo seriam
inexistentes, não produzindo qualquer efeito jurídico.”38.

10.

Situação que não tem qualquer paralelo com qualquer das situações alegadas por
qualquer dos arguidos no âmbito deste processo, pelo que a alegação das defesas é
totalmente improcedente.

Subsecção II Da alegada nulidade do processo por inexistência ou insuficiência do
inquérito
1.

Os arguidos Jardim Gonçalves (artigos 111-151, fls. 15273-15281), Filipe Pinhal
(artigos 1-57, fls. 15576-15585), Christopher de Beck (artigos 123–147, fls.
16012-16015), Alípio Dias (artigos 149-173, fls. 17258-17262) e Paulo Teixeira
Pinto (artigo 77–100., fls. 17490-17494) alegam que o processo é nulo por
inexistência de inquérito. O arguido Filipe Pinhal invoca a nulidade do processo
por insuficiente inquérito (artigos 126-132, fls. 15599-15601).

36

Ademais, como se demonstrará infra, mesmo o regime das nulidades previstas no CPP não é de aplicar
aos processos de contra-ordenação, pelo menos, nos termos alegados pelos arguidos.
37
João CONDE CORREIA, Contributo para a Análise da Inexistência e das Nulidades Processuais, Boletim
da Faculdade de Direito, Stvdia Ivridica 44, Coimbra, Coimbra Editora, 1999, p. 121.
38
João CONDE CORREIA, Contributo para a Análise da Inexistência e das Nulidades Processuais, Boletim
da Faculdade de Direito, Stvdia Ivridica 44, Coimbra, Coimbra Editora, 1999, p. 114.
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2.

No artigo 167 da sua contestação (a fls. 17258-17262), o arguido Alípio Dias
afirma que “Nulidade esta que se encontra superiormente demonstrada e
justificada, no articulado de defesa apresentado pelo BCP, a cujos argumentos o
arguido adere plenamente”. Todavia, tratar-se-á, certamente, de um lapso
porquanto não existe qualquer articulado de defesa apresentado pelo BCP no
presente processo. Em qualquer caso:

3.

Não é verdade que estejamos perante qualquer vício processual, como se
demonstrará.

4.

(i) Antes disso, por serem questão transversal a todas as arguições de nulidade,
cumpre salientar que os artigos 119.º e 120.º do CPP não são aplicáveis ao caso
em apreço uma vez que deve entender-se que em processo de contra-ordenação
não há nulidades por opção do legislador. Com efeito:

5.

(i.a) Os artigos 119.º e 120.º do CPP pressupõem e tutelam figuras, institutos ou
situações do processo penal que existem nesse ramo do direito v.g. composição do
tribunal colectivo e do júri, promoção do processo pelo Ministério Público,
ausência (quando a lei o exija) do Ministério Público, do arguido ou do seu
defensor, inquérito e instrução, regras de competência material e funcional do
tribunal e formas especiais de processo aplicadas erradamente.

6.

Ora, nada disto existe, com esta configuração, no processo de contra-ordenação. O
que é sintomático.

7.

Com efeito, o processo de contra-ordenação, na fase administrativa, v.g. não é
dirigido pelo Ministério Público, a decisão condenatória não é proferida por um
Tribunal, o arguido não tem de estar presente (cf. artigos 33.º, 44.º e 68.º do
RGCORD e, no caso dos processos de contra-ordenação da CMVM, o artigo 410.º
do CdVM). E, acrescente-se, não se prevê nem no CdVM, nem no RGCORD,
fases de inquérito e de instrução (que nem sequer existem enquanto fases no
processo de contra-ordenação como infra se demonstra).
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8.

Os artigos 119.º e 120.º do CPP são normas específicas do processo penal que não
podem ser aplicadas aos processos de contra-ordenação sem uma completa
subversão do regime deste. Pelo que o processo de contra-ordenação não pode
absorver estas figuras do processo penal por via do direito subsidiário.

9.

O que é confirmado pelo facto do RGCORD ter precedido cronologicamente a
própria vigência dos artigos 119.º e 120.º do CPP: o RGCORD é de 1982 (foi
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro) e os artigos 119.º e 120.º
do CPP de 1987 (o CPP foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 78/87, de 17 de
Fevereiro), tendo sido especificamente criado para oferecer uma tutela jurídica
forte a um elenco limitado de soluções processuais criadas pelo CPP de 1987.

10.

E note-se que mesmo na própria economia do CPP as nulidades são muitíssimo
excepcionais.

11.

Donde, o princípio da legalidade processual (artigo 43.º do RGCORD), o
princípio da legalidade das nulidades (artigo 118.º/1 do CPP) e os limites legais da
aplicabilidade do direito subsidiário (artigo 41.º do RGCORD) impedem a
aplicação do artigo 119.º do CPP ao processo de contra-ordenação.

12.

Também o Tribunal Constitucional, no Acórdão do n.º 405/2009, de
30/07/2009, já formulou implicitamente, pelo menos, uma dúvida sobre a
aplicabilidade da figura das nulidades (maxime do artigo 120.º do CPP) aos
processos de contra-ordenação.

13.

(i.b) Acresce que mesmo que, a benefício de raciocínio, se admitisse que as
nulidades previstas no CPP eram aplicáveis aos processos de contra-ordenação
(sem conceder), é inexorável que as nulidades são típicas (artigo 118.º/1 do CPP).
O elenco das nulidades é taxativo.

14.

O artigo 119.º/1/d do CPP, norma invocada pelos arguidos, apenas comina com
nulidade a falta de inquérito ou de instrução, nos casos em que a lei determina a
sua obrigatoriedade.
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15.

Sucede que a fase de inquérito não existe no processo de contra-ordenação (muito
menos é determinada a sua obrigatoriedade em processo de contra-ordenação),
razão pela qual não se pode invocar a sua alegada omissão para aplicar uma
nulidade como a prevista no artigo 119.º, al. d) do CPP, como se passa a
demonstrar:

16.

(ii) Não está previsto no CdVM, nem no RGCORD, qualquer fase de
inquérito para os processos de contra-ordenação. A alegação de que o processo
tem de ter uma fase de inquérito resulta, uma vez mais, do erro de pretender
aplicar aos processo de contra-ordenação disposições (in casu o artigo 262.º/2 do
CPP) apenas aplicáveis aos processos crime, e o pressuposto lógico-jurídico de
que parte o arguido Filipe Pinhal, quando alega a insuficiência do inquérito,
(também) não é verdadeiro. Com efeito:

17.

(ii.a) Como já se expôs e demonstrou aturadamente, não se deve proceder a uma
aplicação directa e global das disposições do processo penal aos processos de
contra-ordenações. Tal pretensão é inadmissível porquanto contende com os
limites impostos pelo artigo 41.º/1 do RGCORD. Em acréscimo:

18.

O processo de contra-ordenação tem duas fases: (i) uma fase organicamente
administrativa (artigos 33.º e seguintes do RGCORD) e (ii) uma fase judicial
facultativa (artigos 59.º e seguintes do RGCORD), que contempla o julgamento e
o eventual recurso para o Tribunal da Relação.

19.

Na fase administrativa prevê-se, apenas, como já se viu, os direitos de audição e
de defesa do arguido antes de lhe ser aplicada uma coima ou uma sanção acessória
(cf. artigo 50.º do RGCORD).

20.

O que pressupõe a prática, pela autoridade administrativa, de um acto que impute
ao arguido a prática de contra-ordenação (acto que é autonomizado pelo artigo
411.º do CdVM), pressupõe o direito à defesa e, finalmente, uma decisão da
autoridade administrativa.
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21.

Esta é a organização legal do processo de contra-ordenação que não contempla
uma fase de inquérito, equivalente ao processo criminal.

22.

Do mesmo modo, note-se que depois de deduzida acusação o arguido em processo
de contra-ordenação também não pode requerer a abertura de instrução (alegando
a aplicabilidade dos artigos 286.º e seguintes do CPP). Tanto o inquérito como a
instrução são fases do processo penal não previstas nem aplicáveis aos processo
de contra-ordenação.

23.

(ii.b) A obrigatoriedade de inquérito está prevista (apenas) para o processo penal
e, mesmo nesse, admite importantes excepções.

24.

O próprio artigo 262.º/2 do CPP, aplicável ao processo penal, estabelece que
ressalvadas as excepções previstas neste Código, a notícia de um crime dá
sempre lugar à abertura de inquérito.

25.

Ora, do CPP resulta que a fase de inquérito só é obrigatória no processo penal
comum. Com efeito:

26.

O processo sumário não admite inquérito: a opção pelo processo sumário é ditada
antes do inquérito. E esta não é excepção única.

27.

No processo abreviado pode não haver inquérito uma vez que a acusação pode ser
deduzida em face do auto de notícia do crime (cf. artigos 391.º-A/1, in fine do
CPP).

28.

O mesmo se devendo concluir, por maioria de razão, para o processo sumaríssimo
(cf. Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 19/05/200439).

29.

Ou seja, a lei processual penal não prevê a existência (ou pelo menos permite que
não exista) inquérito nas formas de processo menos solenes (processos sumário,
abreviado e sumaríssimo).

39

CJ, XXIX, 3, 208 apud Paulo PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário do Código de Processo Penal (à
luz da Constituição da República Portuguesa e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem), Lisboa,
Universidade Católica Editora, 2007, p. 688.
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30.

Significa isto que nem mesmo o processo crime pressupõe, sempre, uma fase de
inquérito.

31.

(ii.c) Acresce que o processo de contra-ordenação é um processo sancionatório,
justamente, caracterizado pela menor solenidade, quando comparado com o
processo penal.

32.

Para assim concluir basta lembrar que o processo de contra-ordenação, na fase
administrativa, não é dirigido pelo Ministério Público, a decisão condenatória não
é proferida por um juiz e as testemunhas não são ajuramentadas (cf. artigos 33.º e
44.º RGCORD).

33.

Razão per se bastante para justificar a inexistência de fase obrigatória de inquérito
nas contra-ordenações.

34.

Com efeito, se nos processos crime menos solenes o inquérito não é obrigatório,
então, por maioria de razão, também não se poderia exigir a obrigatoriedade de
inquérito nos processos de contra-ordenação.

35.

(ii.d) Acima ficaram expostas as razões pelas quais, atendendo à diferença
axiológica e estrutural dos regimes, não é de aplicar aos processos de contraordenação o disposto no artigo 262.º/2 do CPP. Acresce que, in casu, o RGCORD
já dispõe de norma própria que trata e regula o tema, o que afasta a aplicação de
lei subsidiária.

36.

Com efeito, o artigo 54.º do RGCORD:
a) no seu n.º 1 esclarece que as actividades fiscalizadoras nem sequer integram o
processo de contra-ordenação; e
b) no seu n.º 2 estabelece que em contra-ordenação pode haver “investigação”
(quando necessário) mas não “inquérito”.

37.

(ii.e) O artigo 54.º/2 do RGCORD dita (apenas) que a autoridade administrativa
procederá à sua investigação e instrução, finda a qual arquivará o processo ou
aplicará uma coima.
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38.

Pelo que o artigo 54.º/2 do RGCORD não dispõe, como faz o artigo 262.º/2 do
CPP, que a notícia de uma infracção dá sempre lugar à abertura de inquérito.

39.

A norma do RGCORD limita-se a conferir à autoridade administrativa a
competência para a prática de actos no que respeita à instrução e investigação.

40.

Norma que constitui pressuposto lógico da obrigação de fundamentar a decisão
condenatória nos termos exigidos pelo artigo 58.º RGCORD e não uma fase
autónoma.

41.

Sempre que seja necessário a autoridade administrativa deve lançar mão de
investigação e instrução, o que lhe é permitido pelo artigo 54.º/2 do RGCORD, de
forma a apurar a infracção e a recolher elementos de prova que permitam sustentar
a sua decisão final.

42.

Trata-se, em todo o caso, salienta-se, de “investigação” e não de “inquérito”. A
troca de palavras, “inquérito” por “investigação”, é sintomática. Não existe uma
fase de inquérito no processo de contra-ordenação. Pode, quanto muito,
haver investigação.

43.

Assim, em processo de contra-ordenação, a investigação e a instrução não são
fases autónomas, mas actos que estão na base da fundamentação da decisão do
processo (arquivamento ou coima).

44.

Pelo que, no essencial, o artigo 54.º/2 do RGCORD é apenas um desenvolvimento
do princípio da legalidade, quando na sua segunda parte obriga a um de dois fins
típicos do processo (coima ou arquivamento), e nem assim é completo porque não
refere a hipótese do 51.º do RGCORD (a admoestação).

45.

O artigo 54.º/2 do RGCORD é, pois, uma norma de competência (quanto à
investigação e instrução) e de protecção da legalidade (quanto aos fins típicos do
processo) e não norma que imponha a obrigatoriedade de um qualquer inquérito
ou que seja sequer definidora das fases do processo de contra-ordenação.

46.

Nem outro entendimento é possível. O entendimento de que o artigo 54.º do
RGCORD consagra fases processuais é, de todo, inadmissível. Para assim
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concluir bastaria, aliás, atentar para o facto do legislador não ter mencionado uma
fase de defesa. Na tese de algumas das defesas (certamente sem medirem todas as
consequências do seu argumentário), pela mesma ordem de razões, não teria de
existir fase de defesa. Pelos resultados a que conduz, bem se vê que não se pode
aceitar tal interpretação.
47.

(ii.f) Bem vistas as coisas, o que o artigo 54.º/2 do RGCORD afirma, numa
primeira linha, é que o exercício da opção pelo arquivamento ou condenação não
é arbitrário.

48.

As autoridades administrativas não podem escudar-se, sem mais, na falta de
consubstanciação factual ou probatória para se decidirem pelo arquivamento.

49.

Às autoridades administrativas é-lhes atribuído o poder-dever de investigar e de
instruir.

50.

Pelo que a investigação dos factos e a instrução do processo é condição de licitude
do arquivamento dos processos pelas autoridades administrativas.

51.

Investigar é, pois, um dever de conduta das autoridades administrativas, sobretudo
para impedir arquivamentos arbitrários, e não uma fase num processo de contraordenação.

52.

(iii) Acresce que o CdVM consagra um conceito autónomo de supervisão da
actividade financeira, i.e., de controlo permanente e concentrado40, que
consagra um regime especial que não pode ser ignorado (v.g. artigos 353.º/1/a) e
c), 358.º, 359.º a 363.º do CdVM).

40

Eduardo PAZ FERREIRA – Direito da Economia, AAFDL, Lisboa, 2001, p. 399.
Sobre o conceito de supervisão vide também Frederico de Lacerda da COSTA PINTO, ponto 2 do Parecer
«Supervisão do Mercado, Legalidade da Prova e Direito de Defesa em Processos de Contra-Ordenação»
(junto a fls. 24405-24482), também disponível em Supervisão, Direito ao Silêncio e Legalidade da
Prova, Coimbra, Almedina, 2009, p. 80 e Jorge de FIGUEIREDO DIAS, Manuel da COSTA ANDRADE, p. 2022 do Parecer «Poderes de Supervisão, Direito ao Silêncio e Provas Proibidas» (junto a fls. 2448324541), também disponível em Supervisão, Direito ao Silêncio e Legalidade da Prova, Coimbra,
Almedina, 2009, p. 33
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53.

A CMVM acompanha de modo contínuo a actividade das entidades sujeitas à sua
supervisão, ainda que não exista qualquer suspeita de irregularidade (artigo 362.º
do CdVM).

54.

No âmbito dessa supervisão contínua (artigo 362.º do CdVM) a CMVM tem,
concomitantemente, presente que o CdVM consagra múltiplos deveres que a
serem violados pelos sujeitos implicarão a prática de infracções (vide artigo 388.º
do CdVM).

55.

Não raras vezes não é (sequer) necessária qualquer investigação para o
processamento de um processo de contra-ordenação.

56.

Veja-se a título de exemplo os deveres de comunicação previstos no artigo 16.º do
CdVM existentes para a entidade que adquire uma participação qualificada.

57.

Quando um participante comunica v.g. uma aquisição (ou seja, tanto a data como
o facto da aquisição foram reconhecidas pelo próprio) uma de duas coisas pode
acontecer: ou a entidade cumpriu esta obrigação tempestivamente e não é
sancionada, ou não cumpriu o dever tempestivamente e, consequentemente, tem
de ser sancionada.

58.

Neste último caso, a CMVM instaurará contra a entidade o respectivo processo de
contra-ordenação, deduzindo acusação, e aplicará a sanção julgada adequada,
sendo desnecessária qualquer fase de investigação/inquérito.

59.

Não é, todavia, sempre assim.

60.

Em processos mais complexos, como o presente, no exercício dos seus poderes de
supervisão, a CMVM pode exigir quaisquer elementos e informações e examinar
livros, registos e documentos (artigo 361.º/2/a do CdVM).
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61.

Mas pode fazê-lo no âmbito da supervisão porquanto esta comporta,
designadamente, uma dimensão sancionatória41. Podendo os elementos
recolhidos em sede de supervisão ser utilizados em processo de contra-ordenação.

62.

Com efeito, a lei prevê de entre os procedimentos que a CMVM pode adoptar no
exercício das suas atribuições de supervisão, a possibilidade de instruir os
processos e punir as infracções que sejam da sua competência, i.e., as previstas
no CdVM (artigos 360.º/1/e e 408.º/1 do CdVM).

63.

As normas do CdVM têm de ser respeitadas e não distorcidas à luz de regimes
gerais que são de mera aplicação subsidiária aos processos de contra-ordenação da
CMVM (artigo 407.º do CdVM), entidade que o legislador quis que tivesse latos
poderes de supervisão sobre determinadas entidades, entre as quais o BCP (por
ser um emitente de valores mobiliários e um intermediário financeiro – cf. artigos
359.º/1/b e c do CdVM).

64.

E é essa também a leitura que os Tribunais têm feito, e bem, do regime legal
aplicável aos processos de contra-ordenação.

65.

O Tribunal da Relação de Lisboa, em Acórdão de 30/10/2008 (processo n.º
2140/08 – 9ª Secção), decidiu que “O regime legal de supervisão admite que a
CMVM possa solicitar às entidades supervisionadas informações, ainda que estas
informações se destinem a instruir um processo contra-ordenacional, nos termos
do art. 361.º”42.

66.

A utilização dos elementos recolhidos pela CMVM ao abrigo do artigo 361.º/2/a
do CdVM mesmo na instrução de processo criminal foi já expressamente admitida
(qualificada, aliás, como dever da CMVM – artigos 364.º/2 do CdVM e 242.º/1/b
do CPP) pelo Tribunal da Relação de Lisboa: Acórdão de 05/07/2005, no
processo n.º 620/05, 5.ª Secção43.

41

Frederico de Lacerda da COSTA PINTO, ponto 43 do Parecer «Supervisão do Mercado, Legalidade da
Prova e Direito de Defesa em Processos de Contra-Ordenação» (junto a fls. 24405-24482), também
disponível em Supervisão, Direito ao Silêncio e Legalidade da Prova, Coimbra, Almedina, 2009, p. 80.
42
Disponível em www.cmvm.pt.
43
Sumário disponível em www.pgdlisboa.pt.
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67.

Donde, por maioria de razão, também tem de ser admitida para a instrução de
processo de contra-ordenação (sob pena inclusivamente de violação da hierarquia
constitucional fixada no artigo 32.º/10 da Constituição).

68.

O que não implica qualquer constituição de arguido porquanto “Nos termos dos
arts. 41.º do RGCO, 57.º e 58.º do CPP impõe-se como regra a constituição de
arguido aquando da acusação por parte da CMVM.” – cf. Tribunal da Relação
de Lisboa em Acórdão de 30/10/2008 (processo n.º 2140/08, 9.ª Secção44).

69.

Como decidiu o Tribunal da Relação de Coimbra por Acórdão de 05/05/1999
(Processo n.º 209/99):
“I.A falta de constituição como arguido de pessoa acusada da prática de crime
não equivale à falta de inquérito nem integra a nulidade insanável do artº 119º,
al. d), do CPP.
II. Tal omissão constitui mera irregularidade que tem como sanção a de as
declarações prestadas por essa pessoa não puderem ser utilizadas como meio de
prova antes de cumprida aquela formalidade.
III. No processo contra-ordenacional não é obrigatória a constituição como
arguido do agente infractor, bastando a sua mera audição sobre a contraordenação imputada.” (sublinhado nosso).

70.

Aliás, mesmo o RGCORD nomina como “agente de uma contra-ordenação” o
arguido antes de ser deduzida a acusação – artigo 49.º do RGCORD.

71.

Pelo que bem se vê o quão desasjustado é o argumento dos arguidos face ao
enquadramento legal específico da supervisão.

72.

Termos em que o processo não padece da invalidade invocada.

73.

(iv) Quer isto dizer que o presente processo nada tem de espantoso ou de anormal.
A CMVM actuou sempre em respeito pela legalidade.

44

Disponível em http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/.
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74.

A CMVM, atentos os elementos de que dispunha, actuou, supervisionando, como
lhe compete legalmente (cf. artigos 353.º/1 do CdVM e 4.º do Estatuto da
CMVM).

75.

Tanto assim que a 21/12/2007 a CMVM questionou o BCP dizendo
expressamente que “A CMVM, no âmbito das suas competências, tem em curso
uma acção de supervisão (…)” e que essa acção de supervisão ia “ainda
prosseguir” (fls. 12540-12547).

76.

Quando o processo foi instaurado, naturalmente, a CMVM fez uso dos elementos
recolhidos em sede de supervisão. O que é absolutamente lícito e adequado, como
se viu.

77.

A CMVM instruiu este processo como tem instruído muitos outros.

78.

O que nunca foi considerado ilegal ou irregular pelos Tribunais – não há qualquer
decisão transitada em julgada nesse sentido.

79.

Ademais, neste como em todos os processos da CMVM, as folhas não estão
rubricadas (como refere o arguido Jardim Gonçalves, no artigo 117 da sua
contestação, a fls. 15273-15281), mas estão numeradas. O que não comporta
qualquer vício, porquanto nenhuma norma aplicável às contra-ordenações o impõe
– o que é consentâneo com a menor solenidade dos processos de contra-ordenação
durante a fase administrativa.

80.

Também como se pode verificar em tantos outros processos da CMVM, o
presente processo comporta documentos que são cópias de outros (como refere o
arguido Jardim Gonçalves, no artigo 117 da sua contestação, a fls. 15273-15281).
Mas, mais uma vez, não se vê, nem o arguido alega em que é que isso viola os
direitos dos arguidos, nem qualquer norma.

81.

Por outro lado, há que afirmar que não há documento junto aos autos que não seja
pertinente e que os documentos estão nos autos tal qual a CMVM os obteve.
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82.

Pelo que, em conclusão, o processo não padece de vício algum: não é sequer
previsto para o processo de contra-ordenação qualquer inquérito, pelo que
fica igualmente prejudicada a alegação da sua insuficiência.

Subsecção III Da alegada ausência de processo justo e equitativo
1.

O arguido Filipe Pinhal (artigos 145 e 153-156 da contestação, fls. 15604-15606)
afirma que o processo não é justo e equitativo porquanto, segundo a defesa, fica e
ficará sempre dúvida sobre que outros meios terão sido usados, que outras fontes
terão sido ouvidas e que outras provas terão sido recolhidas - resultando a
omissão de a informação recolhida contrariar, eventualmente, a vontade de
acusar - não merecendo os presentes autos o epíteto de processo, muito menos de
processo justo e equitativo, como mandam a CRP e a CEDH (artigo 145 da
contestação, fls. 15604).

2.

Não tem razão o arguido. Estamos perante um processo que é justo e equitativo
(due process). Com efeito:

3.

No presente processo foi garantido aos arguidos, designadamente, o direito de
defesa, foram observados a presunção da inocência e o direito ao contraditório, foi
produzida a prova requerida pelos arguidos (as inquirições foram realizadas na
presença de todos os co-arguidos e Defensores que pretenderam estar presentes).

4.

Os documentos relevantes para o presente processo são os que constam dos autos,
e apenas estes, aos quais o arguido pôde aceder livremente e acedeu
efectivamente. Os Defensores do arguido Filipe Pinhal consultaram os autos na
CMVM, pelo menos, nos dias 13/01/2009; 14/01/2009; 20/01/2009; 21/01/2009;
22/01/2009; 23/01/2009; 30/01/2009; 06/02/2009 e 03/03/2009. Além disso
requereram cópias de folhas dos autos, que lhes foram prontamente
disponibilizadas (fls. 14769-14772).

5.

Não houve, nem há, qualquer recolha selectiva de documentos orientada com o
fito de incriminação dos arguidos (e omissão de outros dados eventualmente
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relevantes). A orientação probatória foi feita em função da busca da justiça
material.
6.

Ademais, os arguidos puderam exercer o seu direito à prova, designadamente,
juntando todos os elementos que entenderam relevantes para a sua defesa. Direito
que o arguido Filipe Pinhal exerceu efectivamente (fls. 15576-15680).

7.

Não pode o arguido exigir à CMVM que deixe de cumprir os seus deveres e que,
após análise dos documentos juntos aos autos, deixe de tirar as devidas
conclusões.

Subsecção IV Da alegada falta da fase de instrução
1.

O arguido A. vem alegar a falta da fase de instrução (artigos 9-35 da contestação,
fls. 17555v – 17558 v).

2.

(i) Não tem razão, o arguido, nesta sua alegação porque o processo de contraordenação deve obediência ao princípio da legalidade (artigo 43.º do RGCORD) o
que significa que só existem fases (autónomas) se e quando a lei o estabeleça.

3.

A lei, em segmento algum, exige uma fase de instrução nos processos de
contra-ordenação. Não pode, pois, em respeito pelo princípio da legalidade, o
intérprete querer criar fases (in casu uma fase de instrução) que o legislador não
previu. Ademais, em qualquer caso, a lei nunca comina essa alegada (hipotética)
omissão com nulidade.

4.

(ii) O RGCORD prevê que os processos de contra-ordenação tenham uma fase
administrativa (artigos 33.º e seguintes) e (eventualmente) uma fase judicial
(artigo 59.º e seguintes), mas não prevê, em parte alguma, uma fase de instrução.
Com efeito, como já se disse, o artigo 54.º/2 do RGCORD limita-se a conferir à
autoridade administrativa a competência para a prática de actos no que respeita à
instrução e investigação. Esta norma constitui, pois, um pressuposto lógico da
obrigação de fundamentar a decisão condenatória, nos termos exigidos pelo artigo
58.º RGCORD, e não uma fase autónoma.
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5.

O que quer dizer que, sempre que seja necessário, a autoridade administrativa
deve lançar mão de investigação e instrução, o que lhe é permitido pelo artigo
54.º/2 do RGCORD, de forma a apurar a infracção e a recolher elementos de
prova que permitam sustentar a sua decisão final. O que resulta expressamente do
artigo 54.º/1 do RGCORD que prevê a possibilidade de existência de entidades
que fiscalizam (as autoridades policiais ou fiscalizadoras) e de autoridades
administrativas com competência para o processamento das contra-ordenações.

6.

Entendimento que é confirmado e mesmo aprofundado pelo artigo 48.º/3 do
RGCORD que permite que sejam autoridades policiais e agentes de fiscalização a
recolher provas que são, posteriormente, enviadas às autoridades administrativas
competentes45.

7.

Por estas estas mesmas razões a Acusação não padece de vício por alegada falta
de instrução, ao contrário do que o arguido A. alega na sua contestação (artigos
32-33, a fls. 17558).

8.

(iii) Em acréscimo, ao contrário do que afirma o arguido A., a CMVM não tem
obrigação de abrir processo de contra-ordenação pelo simples facto de ter
obtido mera suspeita de um ilícito.

9.

Por regra, o início de (um qualquer) processo e contra-ordenação não se confunde
com a fase de fiscalização.

10.

Tanto assim que o artigo 54.º/1 do RGCORD prevê expressamente a possibilidade
de existência de entidades que fiscalizam (as autoridades policiais ou
fiscalizadoras) e das autoridades administrativas com competência para o
processamento das contra-ordenações.

11.

A actividade de fiscalização de um (normal) processo de contra-ordenação é, pois,
anterior ao início do processo de contra-ordenação. Não fosse assim e ter-se-ia de

45

Neste sentido vide Frederico de Lacerda da COSTA PINTO, ponto 64 do Parecer «Supervisão do
Mercado, Legalidade da Prova e Direito de Defesa em Processos de Contra-Ordenação» (junto a fls.
24405-24482), também disponível em Supervisão, Direito ao Silêncio e Legalidade da Prova, Coimbra,
Almedina, 2009, p. 91.
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entender que a mera existência de uma «operação stop» constituía a tramitação de
um processo de contra-ordenação.
12.

Sendo que à CMVM é aplicável o enquadramento específico da supervisão, como
já se expôs (v.g. artigos 360.º/1/e), 361.º/2/a, 408.º/1 do CdVM). O artigo
360.º/1/e do CdVM prevê que “No âmbito das suas atribuições de supervisão, a
CMVM pode adoptar, além de outros previstos na lei, os seguintes
procedimentos: (…)
e) Instruir os processos e punir as infracções que sejam da sua competência;”
(negrito e sublinhado nosso).

13.

Ou seja, a lei prevê a instrução como uma faculdade e não como uma fase
obrigatória. A actividade de supervisão não comporta fases, nem, por maioria de
razão de razão, quaisquer fases obrigatórias.

14.

Naturalmente, a CMVM não pode absolver denegando justiça, nem condenar sem
provas. Mas nada disso se verificou. A CMVM, recolhida a prova, deduziu
acusação e foi dado prazo de defesa razoável aos arguidos para estes se
pronunciarem.

15.

(iv) O arguido, procurando suporte para a sua «tese», cita uma sentença em que
era arguida a sociedade Lisbon Brokers (artigo 17 da contestação, a fls. 17555v –
17558 v).

16.

Sucede que o Tribunal da Relação de Lisboa, em Acórdão de 22/07/200946 que
revoga expressamente a sentença do Tribunal de Pequena Instância Criminal de
Lisboa no denominado Processo «Lisbon Brokers» entendeu – que:
(i) ao processo contra-ordenacional, especialmente na sua fase administrativa,
não se aplicam de forma directa, global e sem limites os princípios que
vigoram

no

Direito

processual

penal,

maxime,

os

princípios

constitucionalmente garantidos, ao contrário do que tinha feito a decisão
judicial recorrida;

46

Processo n.º 3839/06.OTFLSB. L1 (3.ª Secção) – disponível em www.cmvm.pt.
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(ii) às contra-ordenações previstas no CdVM só é aplicável o regime dos ilícitos
de mera ordenação social subsidiariamente, atento o disposto no artigo 407.º
do CdVM;
(iii) não faz sentido excluir do conceito amplo de supervisão (materializado nos
poderes amplos que o CdVM atribui à CMVM) a vertente sancionatória.
17.

No caso concreto o Tribunal chega mesmo a afirmar categoricamente que “A
solicitação dos documentos, a que acima fizemos referência, efectuada pela
CMVM, ainda que depois da aludida deliberação do seu Conselho Directivo
[para o apuramento da responsabilidade contra-ordenacional da arguida], integrase na prática dos "actos necessários para assegurar a efectividade dos princípios
referidos no artigo 358.º (art. 361.º, n.º 1, do CdVM)” 47 – normas que fixam os
princípios a que obedece a supervisão e o exercício da supervisão,
respectivamente.

18.

Este entendimento é, aliás, confirmado pela jurisprudência: Acórdãos do
Tribunal da Relação de Lisboa de 30/10/200848, de 25/11/200849 e de
16/12/200950, Sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa de 10/08/200751 e
Despachos do Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa de
28/01/200952 e de 11/03/201053.

19.

(v) Por último sempre se diga que em caso algum estaríamos perante uma
nulidade desde logo porque, como se viu, os artigos 119.º e 120.º do CPP não são
aplicáveis ao caso em apreço. Em processo de contra-ordenação, por opção do
legislador, não há nulidades.

20.

Em acréscimo, a instrução referida nos artigos 119.º e 120.º do CPP é a fase
processual penal que visa a comprovação judicial da decisão de deduzir acusação
ou de arquivar o inquérito em ordem a submeter ou não a causa a julgamento

47

Processo n.º 3839/06.OTFLSB. L1 (3.ª Secção), de 22/07/2009 – disponível em www.cmvm.pt.
Processo n.º 2140/08 (9ª Secção) – disponível em www.pgdlisboa.pt.
49
Processo n.º 6057/08-5, 5.ª Secção).
50
Processo n.º 5523/07.8TFLSB.L1, 3.ª Secção – disponível em www.cmvm.pt.
51
Processo n.º 1050/06.9TYLSB, 3.º Juízo.
52
Processo n.º 5523/07.8TFLSB, 1.º Juízo, 2.ª Secção.
53
Processo n.º 1557/08.3TFLSB, 1.º Juízo, 1.ª Secção – disponível em www.cmvm.pt.
48
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(artigo 286.º/1 do CPP) – prevista exclusivamente para o processo penal (artigos
286.º e seguinte do CPP) –, que nem sequer existe nos processos de contraordenação. Pelo que nunca pode esta norma ser invocada para fundar uma alegada
nulidade num processo de contra-ordenação.
21.

Termos em que não existe qualquer fase de instrução, legalmente obrigatória, em
processo de contra-ordenação, e, em qualquer caso, nunca tal alegado (hipotético)
vício poderia implicar uma nulidade.

Secção IV Da alegada violação dos direitos de defesa

Subsecção I Da alegada nulidade da acusação por desrespeito dos direitos de
defesa – a não separação entre supervisão e processo contra-ordenacional
1.

O arguido Jardim Gonçalves, para além de levantar questões que supra ficaram
dilucidadas, fazendo um excurso sobre o papel histórico das autoridades
administrativas independentes e os princípios a que alegadamente estas estão
sujeitas, pretende sustentar que a CMVM tinha de distinguir claramente os
procedimentos de supervisão da instrução de processos de contra-ordenação, sob
pena de violar o princípio da separação de poderes (artigos 213-337 da
contestação, a fls. 15296-15335).

2.

Não tem razão o arguido que procura defender o indefensável.

3.

(i) Desde logo sublinha-se que não só, como se viu, as nulidades do CPP não são
aplicáveis aos processos de contra-ordenação nos termos em que o arguido o faz,
como mesmo em processo penal as nulidades são típicas (pas de nullité sans
texte) e em lado algum se encontra prevista a nulidade invocada pelo arguido
Jardim Gonçalves. O que per se é suficiente para afastar o argumentário do
arguido.

4.

(ii) Em qualquer caso, sublinha-se que não foi cometido qualquer vício ou
irregularidade.
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5.

(ii.a) A dimensão sancionatória da supervisão é expressamente reconhecida pelo
CdVM nos seus artigos 358.º/e e 360.º/1/e do CdVM.

6.

A componente sancionatória da supervisão é, aliás, incidível desta, pelo
menos, por três razões fundamentais. A saber: (i) toda a supervisão implica
necessariamente um controlo da legalidade, (ii) não há supervisão eficaz sem
tutela sancionatória e (iii) todos os ilícitos identificados na supervisão
correspondem a infracções públicas sujeitas a um regime de obrigatoriedade de
promoção do processo, componente essencial do princípio da legalidade54.

7.

Querer interpretar o regime do direito dos valores mobiliários – como faz o
arguido Jardim Gonçalves – cindindo a supervisão da sua dimensão sancionatória
é, pois, interpretação contra legem, absolutamente inadmissível.

8.

(ii.b) Por outro lado, uma vez mais, é necessário fazer notar que o arguido foi
acusado pela CMVM em sede contra-ordenacional e não penal. Razão pela qual,
entre tantas outras consequências jurídicas, o processo não segue a estrutura
acusatória.

9.

Neste quadro, os artigos 408.º do CdVM e artigo 9.º/p do Estatuto da CMVM
determinam que o Conselho Directivo da CMVM tenha poderes para acusar e
decidir os processos de contra-ordenação da sua competência.

10.

O que é perfeitamente conforme à Constituição (maxime vide a posição do
Tribunal Constitucional no Acórdão n.º 581/04, de 28/09/200455, secundado
pelo Acórdão n.º 405/2009, de 30/07/2009).

11.

Ou seja, é a lei que determina, em conformidade com a Constituição, a
concentração de um conjunto de poderes na CMVM conferindo a esta
entidade (i) poderes de supervisão que têm uma dimensão sancionatória e (ii)
poderes para, em sede contra-ordenacional, acusar e decidir.

54

Frederico de Lacerda da COSTA PINTO, ponto 43 do Parecer «Supervisão do Mercado, Legalidade da
Prova e Direito de Defesa em Processos de Contra-Ordenação» (junto a fls. 24405-24482), também
disponível em Supervisão, Direito ao Silêncio e Legalidade da Prova, Coimbra, Almedina, 2009, p. 80.
55
Disponível em www.tribunalconstitucional.pt.
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12.

(iii) Esta cumulação de poderes na CMVM não é de molde a violar o princípio da
separação de poderes que se encontra previsto no artigo 111.º da Constituição.

13.

A CMVM não tem qualquer poder soberano. As suas decisões são sindicáveis
judicialmente.

14.

Assim, recorrendo aos Tribunais Administrativos e Judiciais, os particulares e
arguidos, respectivamente, podem fazer valer os seus (alegados) direitos.

15.

Por outro lado, esta cumulação de poderes na CMVM não é uma exclusividade do
regulador do mercado de valores mobiliários, nem sequer uma peculiaridade
portuguesa.

16.

Com efeito, basta atentar nas funções que o legislador atribui às demais entidades
administrativas independentes v.g. ao Banco de Portugal (cf. artigos 116.º e 213.º
do RGICSF) e ao Instituto dos Seguros de Portugal (cf. artigos 6.º e 217.º do
DL 94-B/98 de 17/04) para se perceber que a concentração de poderes faz parte
do modelo de optimização de tarefas desenhado pelo Estado português.

17.

O que não constitui, sequer, uma opção inteiramente livre do legislador português,
mas resulta das opções tomadas pelo legislador comunitário (Cf. v.g. os artigos
11.º, 12.º e 14.º da Directiva n.º 2003/6/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 28 de Janeiro, o artigo 17.º da Directiva n.º 2004/25/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril, os artigos 48.º, 50.º e 51.º da
Directiva 2004/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril, os
artigo 24.º/4 da Directiva 2004/109/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
15 de Dezembro, o artigo 30.º da Directiva 2006/43/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 17 de Maio).

18.

Aliás, a própria Comissão Europeia, v.g. em matéria de concorrência (cf.
Regulamento (CE) n.º 1/2003), cumula competências (i) de inspecção e inquérito
(artigo 17.º a 22.º) com (ii) competências sancionatórias (artigo 23.º e 24.º); sem
que, contudo, tenha sido julgado que essa situação gera confusão de poderes não
saudável para o sistema.
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19.

Também é assim, porventura de forma bastante reforçada, noutros ordenamentos
jurídicos.

20.

Com efeito, nos EUA a SEC (Securities and Exchange Commission), entidade
congénere da CMVM, cumula poderes regulatórios (de rule making) e de
fiscalização, com poderes quase-judiciais ou de adjudicação (que lhe permitem
dirimir conflitos)56.

21.

Pelo que bem se vê como o argumento do arguido Jardim Gonçalves (violação da
separação de poderes) não tem acolhimento no contexto legislativo quer nacional
quer internacional.

Subsecção II Do acesso ao processo
1.

O arguido António Castro Henriques alega que o elevado preço da cópia integral
do processo, o horário em que as instalações da CMVM estão abertas ao público,
e o facto de a CMVM ter negado a confiança do processo a outro arguido
(antecipando o arguido que a si também lhe seria negada a confiança do
processo), trouxeram dificuldades no acesso aos autos (artigos 6-10 da
contestação, a fls. 16149).

2.

(i) Cabe a cada arguido decidir o número de cópias que pretende. À CMVM cabe
fornecer aos arguidos as cópias requeridas.

3.

No presente processo, como em todos, a CMVM forneceu prontamente todas as
cópias que foram solicitadas pelos arguidos – nem estes alegam o contrário.

4.

Pelas cópias fornecidas aos arguidos foi cobrada, nos termos do artigo 10.º/a do
Regulamento da CMVM n.º 2/2008, uma taxa de € 0,50 por página. Também nos
Tribunais os arguidos pagam taxas quando requerem cópias e nem por isso se
entende que esta circunstância coloca em causa o direito à defesa.

56

Daniel ENTRENA RUIZ, El empleo de Información Privilegiada en el mercado de valores: un estúdio de
su régimen administrativo sancionador, 1.ª edição, Thomson Civitas,2006.
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5.

(ii) Acresce que os arguidos tiveram sempre livre acesso ao processo. Não era,
pois, imprescindível obter cópias.

6.

Direito que concretamente a defesa do arguido António Castro Henriques, por
meio dos seus Defensores, exerceu efectivamente, pelo menos, nos dias
12/01/2009, 19/01/2009 e 20/01/2009.

7.

É certo que o acesso aos autos teve de ser feito durante o horário de
funcionamento ao público da CMVM: todos os dias úteis das 9h às 12h30m e das
14h00 às 17h30m. Mas, também os Tribunais, como todas as entidades, têm
horários de funcionamento e nem por isso se entende que esta circunstância
coloca em causa o direito à defesa.

8.

(iii) O arguido António Castro Henriques nunca requereu a confiança do processo.
Em qualquer caso confirma-se que, efectivamente, é entendimento desta
Comissão que:
a) A confiança do processo não se encontra prevista no CdVM nem no
RGCORD;
b) A confiança do processo encontra-se prevista para o processo penal no artigo
89.º/4 do CPP nos casos em que o processo se tornou público;
c) Independentemente da aplicabilidade do artigo 89.º/4 do CPP aos processos
de contra-ordenação, à data, o presente processo não era público (no que
respeita ao seu regime de acesso – cf. o artigo 371.º/2/a do Código Penal);
d) o processo encontra-se em tramitação pelo que a disponibilidade ainda não
era total;
e) Ademais, havendo 11 arguidos no processo, a confiança do processo a um
dos arguidos é susceptível de prejudicar o direito de consulta de outros
arguidos.

9.

Também os Tribunais, não se reunindo os pressupostos legais, não confiam os
processos aos arguidos ou às partes.
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10.

Pelo que não houve qualquer limitação no acesso aos autos que viole qualquer
norma, direito ou garantia constitucional das defesas.

Capítulo III – Dos alegados vícios da prova

Secção I Da inadmissibilidade de recolha de provas junto de entidades não sujeitas
à supervisão da CMVM
1.

O arguido Filipe Pinhal afirma que “Tão só são recolhidas avulsas informações
por escrito - inadmissíveis, sobretudo por se tratar de entidades ou indivíduos
não sujeitos aos poderes de supervisão da CMVM - as quais, aliás, não sabe o
arguido de que modo, em que processo e em que circunstâncias foram obtidas.”
(artigo 133 da contestação, fls. 15601).

2.

(i) Não tem razão o arguido porquanto o que resulta da lei é exactamente o oposto
do alegado. O arguido estará a referir-se nesta sede, embora não o indique
especificamente, às comunicações de Góis Ferreira e Frederico Moreira Rato.

3.

Mas, ao contrário daquilo que o arguido afirma, as declarações recolhidas são
admissíveis e sabe-se, perfeitamente, como foram obtidas. Com efeito:

4.

A CMVM dirigiu ofícios a Góis Ferreira e Moreira Rato questionando-os sobre a
matéria dos autos, tendo os mesmos remetido resposta à CMVM (fls. 11384,
11515-11516 e fls. 11396-11397, 11430-11434, 11520-11534).

5.

Os ofícios dirigidos a Góis Ferreira e Moreira Rato e as respostas que estes
fizeram chegar à CMVM:
a) constam dos autos (que a defesa do arguido Filipe Pinhal consultou em sede
de Defesa para apresentação da Contestação à Acusação);
b) são referenciados, nesta Decisão, expressamente, a propósito de cada um dos
factos que provam.
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6.

(ii) Nos ofícios enviados a Góis Ferreira e Moreira Rato a CMVM: (fls. 11384 e
11396-11397 e 11430-11434).
a) começa, em considerandos, por fazer uma síntese das declarações prestadas
por aqueles em sede de supervisão, procedimento legalmente previsto no
artigo 361.º/2/b do CdVM (que corresponde a uma prerrogativa que o
legislador quis atribuir à CMVM);
b) coloca um conjunto de questões quer a Góis Ferreira, quer a Moreira Rato;
c) as questões colocadas respeitam a factos referidos nos considerandos.

7.

Em resposta, Góis Ferreira: (fls. 115220-11534)
a) respondeu a todas as questões que lhe foram colocadas;
b) esclareceu, i.e., aclarou alguns aspectos relacionados com as conclusões das
declarações prestadas pelo próprio à CMVM em sede de supervisão,
c) confirmou a designação das sociedades off-shore a que se referiu nas
declarações prestadas junto da CMVM, a 15/04/2008.

8.

Frederico Moreira Rato, em resposta (fls. 11515-A-11516):
a) respondeu a todas as questões que lhe foram colocadas;
b) identificou as sociedades off-shore a que se tinha referido quando prestou
declarações junto da CMVM, a 08/01/2008.

9.

Foi assim que Góis Ferreira informou a CMVM, designadamente, que a sua
actuação nas sociedades off-shore não foi feita no seu interesse mas, sim, no
interesse do BCP (fls. 11396-11397, 11430-11434, 11520-11534).

10.

Frederico Moreira Rato informou a CMVM que não prestou quaisquer
contrapartidas para ser beneficiário económico da Daman e da Meadowcroft, que
nunca respondeu pelos riscos associados às suas potenciais perdas, que nunca lhes
prestou qualquer contribuição financeira, que não recebeu dinheiro ou crédito, sob
alguma forma, delas proveniente, que não prestou garantias ao BCP pelos
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financiamentos que este concedeu às referidas off-shore e que nunca tomou
qualquer decisão de investimento relativa às mesmas (fls. 11384 e 11515-11516).
11.

Como estas informações corroboram que o verdadeiro detentor de todas as
sociedades off-shore Góis Ferreira e Cayman foi sempre o BCP, o arguido Filipe
Pinhal pretende «eliminá-las».

12.

Não tem contudo qualquer fundamento válido que sustente a sua pretensão.

13.

Importa ter presente que os poderes gerais de instrução da CMVM (previstos
no artigo 360.º/1/e do CdVM) podem ser exercidos em relação a quaisquer
pessoas, incluindo pessoas não sujeitas à supervisão da CMVM – como
esclarece o artigo 360.º/2 do CdVM.

14.

Pelo que a CMVM agiu ao abrigo de lei expressa e é o arguido que alega contra
legem.

Secção II Da inadmissibilidade de valoração dos autos de declarações prestadas
junto do Banco de Portugal e no âmbito de outros processos
1.

A alegada inadmissibilidade de valoração dos autos de declarações prestadas junto
do Banco de Portugal e no âmbito de outros processos é questão suscitada pela(s)
defesa(s) nos seguintes passos das suas contestações:
a) arguido Jardim Gonçalves (artigos 340-416 da contestação, fls. 15336–
15352);
b) arguido Filipe Pinhal (artigos 134–140 da contestação, fls. 15599-15602);
c) arguido A. (artigos 31 e 50–83 da contestação, fls. 17558 e 17559 v.–
17562v);
d) arguido B. (artigos 225–247 e 255 da contestação, fls. 17850-17855 e 17857).

2.

No entanto, salienta-se desde logo que estes mesmos autos são referidos pelas
defesas em seu favor nos seguintes passos das suas contestações:
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a) Arguido Christopher de Beck (artigos 343-349 da contestação, fls. 1605116055 e 17562 v);
b) Arguido António Castro Henriques (artigos 129, 307, 335-336 e 464 da
contestação, fls. 16179, 16215, 16220-16221 e 16254);
c) Arguido Alípio Dias (artigos 274-280, 317-318, 321-322 e 534-535 da
contestação, fls. 17295-17298, 17310-17312, 17312-17315 e 17378-17379);
d) Arguido Paulo Teixeira Pinto (artigos 265-268 da contestação, fls. 1753317535).
3.

A defesa do Arguido B. entra aliás em contradição com a sua própria tese porque
é a primeira a referir declarações prestadas junto da Policia Judiciária (Auto de
Declarações de Miguel Paupério, fls. 23717-23118).

4.

Existe por isso aqui contradição nas defesas, umas não aceitando a
admissibilidade de tais provas e outras invocando-as.

5.

(i) Dos autos do presente processo constam transcrições de depoimentos prestados
noutro processo que é da competência do Banco de Portugal (fls. 5274-5312,
9890-9911 e 11205-11366).

6.

Entendem alguns dos arguidos que aquele meio de prova é nulo (porque os
depoentes não sabiam que estavam a prestar declarações perante a CMVM) e que
a sua valoração viola o princípio da imediação da prova (que constitui um direito
do arguido).

7.

A questão não tem a acuidade que os arguidos lhe pretendem atribuir
porquanto os factos que a CMVM refere utilizando os autos do Banco de
Portugal são confirmados por fontes independentes, decorrem da restante
prova, são reconhecidos pelos próprios arguidos ou então têm uma função
meramente descritiva, não fundamental para a imputação. Com efeito:

8.

Desde logo, em relação a vários arguidos as folhas do processo que contêm esses
autos nunca foram referidas. Com efeito:

9.

Em relação aos arguidos:
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a) Jardim Gonçalves,
b) Filipe Pinhal,
c) Cristopher de Beck,
d) António Castro Henriques e
e) Alípio Dias,
nunca a CMVM referiu, uma única vez, esses autos.
10.

Em relação aos restantes arguidos há que distinguir várias situações mas, em todo
o caso, nunca a prova dos factos depende exclusivamente da transcrição dos autos
do Banco de Portugal, como se passa a demonstrar minuciosamente:

11.

Em relação ao arguido António Rodrigues apenas se referem os autos do Banco
de Portugal a propósito de quatro factos que são igualmente comprovados por
outras fontes autónomas ou que decorrem da restante prova.

12.

Com efeito para comprovar que o arguido António Rodrigues:
a)

Autorizou a concessão e renovação de créditos à Hendry, à Sherwell, à Sevendale, à
Somerset (Ilha de Man) e às 17 off-shore Cayman (entre 30/12/1996 e 14/02/2007) - é
referida fls. 9892, mas são igualmente referidas outras fontes57.

b)

Pelo menos em Novembro de 2002, tomou conhecimento das 17 off-shore Cayman quando
Miguel Magalhães Duarte, responsável da DRI, o informou de que não havia evidência de
que estas sociedades tivessem beneficiários económicos efectivos - são citadas fls. 9894,
9891-9892, mas igualmente outras fontes58.

c)

A 28/11/2002, conferiu poderes a [Arguido B.], para este exercer, em nome e por conta do
BCP, as procurações, datadas de 28/11/2002, emitidas pelas off-shore Cayman (supra
descritas); [Arguido B.], ao abrigo destes poderes, celebrou, a 29/11/2002, o supra referido
contrato com o ABN AMRO - é referida fls. 9892, mas existem igualmente outras fontes59.

d)

Em Dezembro de 2003 deu instruções a Miguel Magalhães Duarte para operacionalizar
junto de Cayman a assunção pessoal das dívidas das off-shore Cayman – o que foi executado
(através da assunção pessoal das dívidas por Moreira Rato, João Bernardino Gomes e Ilídio

57

Fls. 164v, 3775, 287v, 441, 3925, 305, 3960-3962, 285v, 3921, 285, 3920, 32v, 162v, 284, 438, 3771,
3918, 1137, 1223v, 1321v, 2022, 2104, 592v, 634, 729, 936, 1035, 1422, 1511, 1609, 1808v, 1913v,
2210v, 1715, 1511v, 593, 635, 729v, 937, 1035v, 1137v, 1224, 1322v, 1610, 1715v, 1809, 1914, 2024,
2104v, 2211, 435v, 3991, 636, 730, 938, 1036, 1138, 1224v, 1423, 1611, 1716, 1809v, 2105, 2011v,
593v, 2025,159v, 29, 158v, 3763, 3740, 139, 3722, 70v, 256v, 3765.
58
AUTO DECLR AR fls. 24160-24161, AUTO DECLR AR fls. 24298, AUTO DECLR Amaral de
Medeiros, fls. 23813, AUTO DECLR MMD, fls. 21751, fls. 6348, 6349, AUTO DECLR Amaral de
Medeiros, fls. 23815, 23818, 23819, 23828, AUTO DECLR MMD, fls. 21755, fls. 3326v, 9892, 3299v,
5313.
59
Fls. 3326v, 3299v, 5313.
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Duarte Monteiro, nos termos e condições que supra foram expostos) - são referidas fls. (fls.
11279, 11285-11286, mas os factos decorrem da restante prova60.

13.

Em relação ao arguido Paulo Teixeira Pinto apenas se refere os autos do Banco de
Portugal a propósito de um facto que decorre igualmente de outras fontes
autónomas.

14.

Com efeito, para comprovar que o arguido Paulo Teixeira Pinto:
a)

15.

A 04/12/2002, certificou os poderes de Filipe Pinhal e António Rodrigues que conferiram
poderes [ao arguido B.] , ao abrigo dos quais celebrou, a 29/11/2002, o supra referido
contrato com o ABN AMRO - é citada fls. 9892 mas igualmente outras fontes61.

Em relação ao arguido A. apenas se referem os autos do Banco de Portugal a
propósito de cinco factos que decorrem igualmente de outras fontes
autónomas, que têm função meramente descritiva ou que são reconhecidos
pelo próprio.

16.

Com efeito, para comprovar que o arguido A.:
a)

Entre 1996 e 20/06/2001, dirigiu a DRI e exercia funções de representante para as
relações com o mercado - é referida fls. 11288, mas há fontes independentes62.

b)

Entre 2001 e Outubro de 2003, enquanto funcionário do BCP, foi destacado para integrar
a área financeira da Eureko BV; - é referida fls. 11288, mas este facto tem uma função
meramente descritiva.

c)

Entre Outubro de 2003 e Fevereiro de 2004, foi responsável por uma equipa projecto
“Benchmarking” (i.e. processo contínuo e sistemático que permite a comparação das
performances das organizações e respectivas funções ou processos face ao que é
considerado "o melhor nível", visando não apenas a equiparação dos níveis de
performance, mas também a sua ultrapassagem) na Área Corporativa do BCP - é referida
a fls. 11288 mas há fontes independentes63.

d)

Entre Fevereiro de 2004 e Fevereiro de 2006, foi responsável pela Direcção Internacional
do BCP; - é referida fls. 11288, mas o próprio reconhece este cargo64 e o mesmo não é
relevante para a imputação.

e)

Desde Fevereiro de 2006, exerce funções de Director da Direcção de Auditoria do BCP – é
referida fls. 11288, mas o facto é reconhecido pelo próprio65.

60

AUTO DECLR Amaral de Medeiros, fls. 23810, 23812, 23817 - 23819, 23829 – 23830, 23833 –
23834, fls. 13626-13627, fls. 13588-13589, 13590, fls. 9617-9618, fls. 3224v, 3261-3270.
61
Fls. 3326v, 3299v, 5313.
62
Fls. 8287v, 8295, 8301, 8295v, 8313, 8320, 8326, 8333, 8344, 12443, 12448, 12449, 12451, CONT do
Arguido A. (142º- 247º, fls. 17568-17578), maxime 157º, fls. 17586, AUTO DECLR Ana Sofia Costa
Raposo Preto fls. 22225, AUTO DECLR João Talone fls. 23328.
63
Fls. 13666.
64
CONT do Arguido A. (142º- 247º, fls. 17568-17578) maxime 149º e 157º.
65
CONT do Arguido A. (142º- 247º, fls. 17568-17578), maxime 153º.
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17.

Em relação ao arguido Miguel Magalhães Duarte apenas se referem os autos do
Banco de Portugal a propósito de três factos que são igualmente comprovados
por fontes independentes.

18.

19.

Com efeito, para comprovar que o arguido Miguel Magalhães Duarte:
a)

Entre 21/06/2001 e 16/09/2007, dirigiu a DRI e exercia funções de representante para as
relações com o mercado; - é referida fls. 11277, mas há também fontes independentes66.

b)

Pelo menos em Novembro de 2002, deu conhecimento a António Rodrigues das 17 offshore Cayman e de que não havia evidência de que estas sociedades tivessem beneficiários
económicos efectivos são citadas (fls. 9891-9892); e em Novembro de 2002 reportou a
António Rodrigues que, em contacto com a área de serviços fiduciários (Servitrust), não
tinham sido encontradas quaisquer evidências da existência de beneficiários efectivos para
as off-shore Cayman; - são citadas fls. (fls. 9894) mas ambos os factos são consistentes
com fontes independentes67.

c)

Em Dezembro de 2003 recebeu instruções de António Rodrigues para operacionalizar
junto de Cayman a assunção pessoal das dívidas das off-shore Cayman – o que executou; é referida fls. 11279, mas este facto decorre de outras fontes igualmente68.

Em relação ao arguido Luís Gomes apenas se referem os autos do Banco de
Portugal a propósito de um facto que é igualmente comprovado por fonte
independente.

20.

Com efeito, para comprovar que o arguido Luís Gomes:
a)

21.

Entre 1995 e Março de 2006, exerceu funções de Director do Centro Corporativo do BCP
(tendo sido responsável, designadamente, pelas áreas de informação de gestão e controlo
orçamental e pela consolidação de contas); - é referida fls. 11338-11344 mas há também
fontes independentes69.

Em relação ao arguido B. apenas se referem os autos do Banco de Portugal a
propósito de três factos que são igualmente comprovados por fontes
independentes ou que têm função meramente descritiva.

22.

Com efeito, para comprovar que o arguido B.:
a)

A 28/11/2002, recebeu poderes para exercer, em nome e por conta do BCP, as
procurações, datadas de 28/11/2002, emitidas pelas off-shore Cayman (supra descritas);

66

Fls. 8287v, 8295, 8301, 8295v, 8313, 8320, 8326, 8333, 8344, 12443, 12448, 12449, 12451, AUTO
DECLR Ana Sofia Costa Raposo Preto fls. 22225, AUTO DECLR MMD fls. 21758.
67
Fls. 3299v, AUTO DECLR Amaral de Medeiros, fls. 23813, AUTO DECLR MMD, fls. 21751, fls.
6348, 6349, AUTO DECLR Amaral de Medeiros, fls. 23815, 23818, 23819, 23828, AUTO DECLR
MMD, fls. 21755.
68
Fls. 2498v, 2511, AUTO DECLR MMD fls. 21753, AUTO DECLR Gomes da Costa fls. 23974 –
23975.
69
AUTO DECLR Gonçalves da Silva fls. 23422, AUTO DECLR Belmira Cabral fls. 23386.
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ao abrigo destes poderes, celebrou, a 29/11/2002, o supra referido contrato com o ABN
AMRO - são referidas fls. 9892, mas há fontes independentes70.

23.

b)

Entre Março de 2001 e Março de 2006 exerceu funções de Administrador do BCPI - é
referida fls. 11206, mas há fontes independentes71.

c)

Entre Março de 1995 e Março de 2001 exerceu funções de chefe de gabinete do Presidente
do Conselho de Administração do BCP (Jardim Gonçalves) - é referida fls. 11206, mas o
facto não é contestado pelo próprio e tem uma função meramente descritiva no
processo.

Relativamente ao Centro Corporativo (CC) ter tido como responsáveis o Arguido
B. e Luís Gomes são referidas fls. 11206-11211 mas há igualmente fontes
independentes72.

24.

Em relação à Direcção de Relações com os Investidores (DRI) é referida fls.
11290 para comprovar que:
a) Adquiria acções para off-shore na sequência de uma indicação, em regra,
verbal da Servitrust quanto à constituição das sociedades, e da
Administração do BCP quanto à existência de investidores interessados em
criar uma posição - mas este facto decorre igualmente da restante
prova73.

25.

Donde, em suma, os factos que a CMVM refere utilizando os autos do Banco de
Portugal são confirmados por fontes independentes, decorrem da restante prova,
são reconhecidos pelos próprios arguidos ou então têm uma função meramente
descritiva, não fundamental para a imputação.

70

Fls. 3326v, 5313, 6145, 9851, 3299v, 9806-9807.
Fls. 11691v., 17183.
72
AUTO DECLR Gonçalves da Silva fls. 23422, AUTO DECLR Belmira Cabral fls. 23386), CONT
Arguido B. (139. –148., fls. 17826-17829), AUTO DECLR Gonçalves da Silva fls. 23422, AUTO
DECLR Belmira Cabral fls. 23386.
73
Fls. 8287v, 8295, 8301, 8295v, 8313, 8320, 8326, 8333, 8344, 12443v, CONT do Arguido A. (172º181º, fls. 17570v.-1571v., fls. 8287v, 8295, 8301, 8295v, 8313, 8320, 8326, 8333, 8344, 12443v, CONT
do Arguido A. (172º-181º, fls. 17570v. - 1571v., fls. 8287v, 8295, 8295v, 8301, 8295v, 8313, 8320, 8326,
8333, 8344, 8306v, fls. 8287v, 8295, 8301, 8295v, 8313, 8320, 8326, 8333, 8344, 12443v, 13580v,
CONT do Arguido A. (142º- 247º, fls. 17568-17578, maxime 173º a 179º, AUTO DECLR FP fls. 21420,
AUTO DECLR MMD fls. 21746 – 21749, AUTO DECLR FP fls. 21417 – 21418, AUTO DECLR
MMD fls. 21746 – 21749, CONT CH (326º- 359º, fls. 16219-16225, maxime 347º, fls. 6350, CONT CB
(198. – 455., fls. 16023-16072, CONT Arguido B. (149. – 178., fls. 17829-17838, AUTO DECLR
Esteves de Oliveira fls. 22290 – 22291, AUTO DECLR Esteves Oliveira fls. 22296, AUTO DECLR
Carlos Costa fls. 24000, 24009.
71
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26.

(ii) Em acréscimo, salienta-se que há muitos e bons fundamentos (que são
relativamente evidentes) para entender que a prova (autos de declarações
prestadas junto do Banco de Portugal) é válida. Com efeito:

27.

(ii.a) Vigorando, no ordenamento jurídico português, um princípio de liberdade de
prova (artigo 125.º do CPP), não se vê que exista qualquer vício que impeça o uso
processual das transcrições.

28.

(ii.b) Por outro lado, não estamos perante qualquer meio enganoso de prova.

29.

(ii.b1) Desde logo porque, regra geral, das declarações prestadas em qualquer
processo pode ser extraída certidão e as mesmas serem, por esta via, juntas a outro
processo.

30.

As testemunhas têm de prestar depoimento com verdade (cf. artigo 360.º/1 do
Código Penal – “Quem, como testemunha, perito, técnico tradutor ou interprete
perante tribunal ou funcionário competente para receber como meio de prova
depoimento, relatório, informação ou tradução, prestar depoimento, apresentar
relatório, der informações ou fizer traduções falsos é punido com pena de prisão
de 6 meses a 3 anos ou com pena de multa não inferior a 60 dias.”).

31.

Naturalmente que, da mesma forma, as transcrições das declarações prestadas por
pessoas singulares que são arguidos têm de ser apreciadas à luz do respectivo
estatuto, isto é, tendo em conta que os arguidos pessoas singulares não estão
sujeitos a um dever de verdade.

32.

(ii.b2) Acresce que, neste caso, estamos perante um meio de obtenção de prova
que é expressamente autorizado por lei.

33.

Com efeito, os artigos 355.º/1/a, 374.º/1 e 374.º/2/c do CdVM, o artigo 81.º do
RGICSF e o artigo 86.º/11 do CPP, aplicável ex vi artigo 41.º/1 do RGCORD
legitimam a troca de informações e a cooperação entre a CMVM e o Banco de
Portugal, mesmo relativamente a factos sujeitos a segredo, inclusivamente quando
necessário para processo de natureza criminal ou disciplinar de natureza pública –
o que, por maioria de razão, inclui os processos de contra-ordenação.
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34.

(iii) Relativamente à alegada violação do princípio da imediação da prova cumpre
esclarecer que aquele princípio não é aplicável aos processos de contra-ordenação
na sua fase administrativa74. Com efeito:

35.

(iii.a) Em primeiro lugar importa levar em linha de consideração que, mesmo no
processo penal, o princípio da imediação da prova não tem a abrangência e
extensão que os arguidos lhes querem atribuir.

36.

O princípio da imediação, mesmo em processo penal, não se afirma sem
limitações. V.g.:
a)

a imediação, mesmo em processo penal, só é exigida em julgamento (cf.
artigo 355.º do CPP);

b)

na fase de inquérito, a prova pode ser recolhida por órgãos de polícia
criminal (inclusivamente a recolha de depoimentos) cabendo, depois, ao
Ministério Público acusar (cf. artigo 270.º do CPP) – ou seja, um órgão
recolhe a prova e outro valora-a;

c)

na fase de instrução o Juiz de Instrução Criminal pode delegar nos órgãos de
polícia criminal o encargo de procederem a algumas das diligências e
investigações (artigo 290.º/2 do CPP);

d)

a audiência de julgamento pode ter lugar na ausência do arguido (cf. artigo
334.º do CPP);

e)

admite-se a possibilidade do testemunho ser prestado por escrito (artigo
139.º/1 in fine do CPP);

f)

é permitida, em determinadas circunstâncias, a leitura de autos e de
declarações na audiência de julgamento (cf. artigos 96.º/5, 356.º e 357.º do
CPP).

37.

(iii.b) Posto isto, atente-se à própria função que o princípio da imediação da prova
desempenha no processo penal.

74

Neste mesmo sentido vide Frederico de Lacerda da COSTA PINTO – «Depoimento indirecto, legalidade
da prova e direito de defesa», Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias,
Volume III, Coimbra Editora, 2010.
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38.

O princípio da imediação da prova, em processo penal, visa permitir que o juiz de
julgamento tenha acesso directo à prova de molde que este possa formar uma
convicção própria, independente e autónoma da convicção que foi gerada por
quem dirigiu o inquérito ou a instrução.

39.

Ou seja, permitir que surja no julgador uma convicção ex novo independente da
convicção do Ministério Público ou do Juiz de Instrução Criminal.

40.

Significa isto que o princípio da imediação está intrinsecamente ligado à estrutura
acusatória no nosso sistema processual penal.

41.

Estrutura acusatória que inexiste na fase administrativa do processo de contraordenação em que, como se sabe, é à autoridade administrativa que cabe acusar e
decidir.

42.

Pelo que o princípio da imediação da prova não tem qualquer função no processo
de contra-ordenação (pelo menos na fase administrativa) e nessa medida deve
entender-se que contraria o plano legislativo consagrado no RGCORD.

43.

(iii.c) Conclusão que é confirmada e reforçada atenta a separação entre a função
técnica e a função decisória dos processos de contra-ordenação. Com efeito:

44.

Enquanto no processo judicial é o juiz que preside à audiência, assiste à produção
de prova, prepara e redige a decisão judicial.

45.

Já na fase administrativa dos processos de contra-ordenação são os departamentos
técnicos que, após contacto com a prova, propõem uma decisão. A qual,
posteriormente, após devida avaliação, é decidida pelo órgão competente (que não
os departamentos técnicos que a propuseram).

46.

Razão pela qual o órgão com competência decisória, na fase administrativa dos
processos de contra-ordenação, tipicamente não tem (pelo menos forçosamente)
contacto imediato com a prova.

47.

V.g. as inquirições de testemunhas em processo de contra-ordenação não são
feitas pelo órgão decisório mas, sim, por instrutores do processo.
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48.

(iii.d) É a própria lei que regula o processo de contra-ordenação que consagra
expressamente a possibilidade de exclusão da imediação.

49.

Fá-lo nos artigos 48.º e 54.º/3 do RGCORD ao consagrar a fiscalização como
(possível) actividade prévia ao próprio processo de contra-ordenação a ser
desempenhada por entidade diferente da autoridade administrativa.

50.

Também o faz ao permitir que, em caso de impugnação judicial, o juiz decida sem
audiência de julgamento (artigo 64.º do RGCORD e, no caso dos processos de
contra-ordenação da competência da CMVM, artigo 416.º/3 do CdVM).

51.

Bem como ao prever expressamente (no caso dos processos da competência da
CMVM) que, em caso de impugnação judicial, o Tribunal decida com base na
prova produzida na fase administrativa do processo de contra-ordenação (artigo
416.º/4 in fine do CdVM).

52.

Termos em que o princípio da imediação da prova não pode ser aplicado aos
processos de contra-ordenação na fase administrativa.

53.

(iv) Em acréscimo, não estamos perante qualquer prova testemunhal.

54.

A prova deve entender-se documental uma vez que se tratam de declarações
corporizadas em escrito nos termos da lei penal (cf. artigo 164.º do CPP e
255.º/a do Código Penal).

55.

Do artigo 164.º/1 do CPP resulta que o âmbito da prova documental inclui
declarações de pessoas materializadas em documentos, que só não se podem
admitir quando contiverem declarações anónimas (cf. artigo 164.º/2 in fine do
CPP). O que não é o caso porquanto in casu as declarações estão inequivocamente
identificadas.

56.

Assim, estamos perante prova legal (artigo 125.º do CPP) o que impede a defesa
de invocar uma inexistência jurídica.

57.

Prova que, portanto, deve ser valorada nos termos do artigo 127.º do CPP.

58.

Note-se que mesmo em processo penal (mais garantístico) é este o regime: uma
carta, um fax, uma folha de apontamentos são provas documentais se contiverem
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declarações de pessoa identificada ou identificável, ou seja, não anónimas. E essa
prova vale enquanto tal, isto é, enquanto prova documental.
59.

Caso os sujeitos processuais entendam chamar a depor o autor do escrito, então
esse depoimento seguirá o regime da prova testemunhal. Que pode até, no juízo
do julgador, assumir menos valor do que a prova documental (por exemplo, se o
depoimento da testemunha não merecer credibilidade e se o documento for
convincente) – cf. artigo 127.º do CPP.

60.

Qualquer dos arguidos podia ter requerido a audição dessas pessoas. Todavia, por
certo por razões de estratégia processual próprias, nenhum dos arguidos decidiu
fazê-lo. Facto que apenas aos arguidos é imputável. Dessa forma, acabaram por
aceitar exercer o contraditório quanto à prova documental, sem requerer a
prestação do depoimento de tais pessoas enquanto prova testemunhal.

61.

A valoração dos depoimentos prestados junto do BdP não padece de qualquer
vício.

62.

(v) Por último importa dizer que os arguidos partem sempre do pressuposto errado
de que a nulidade de algumas provas tem um «efeito dominó». Sucede que não é
essa a cominação legal.

63.

No sistema legal português, por força do disposto no artigo 122.º/1 do CPP, a
declaração de invalidade de um acto só implica a invalidade derivada dos actos
subsequentes ao acto nulo que tenham um nexo de dependência cronológica,
lógica e valorativa com o acto nulo. A lei não consagra o efeito da invalidade
sucessiva dos actos prévios ao nulo75.

64.

Acresce que o artigo 122.º/3 do CPP consagra um princípio de aproveitamento
dos actos ao estabelecer que ao declarar uma nulidade o juiz aproveita todos os
actos que ainda puderem ser salvos do efeito daquela.

75

Paulo PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário do Código de Processo Penal (à luz da Constituição da
República Portuguesa e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem), Lisboa, Universidade Católica
Editora, 2007, p. 311
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65.

Por isso Frederico de Lacerda da COSTA PINTO afirma que no Direito português
o efeito à distância tem limites claros e é completado com um dever de
aproveitamento dos actos processuais76. O que impede a conclusão que alguns
dos arguidos pretendem retirar do efeito da alegada nulidade da prova recolhida.

66.

Pelo que mesmo que as transcrições em causa fossem declaradas meio de
prova inadmissível isso não acarretava a nulidade da Acusação, da Decisão
ou do processo.

67.

Acarretaria, tão só, a inadmissibilidade das próprias declarações. O que in casu
não tem qualquer efeito relevante dado que existe fonte independente.

Secção III Da alegada omissão da junção aos presentes autos de declarações
prestadas junto da CMVM e da inadmissibilidade da sua valoração
1.

Os arguidos Jardim Gonçalves (artigos 417-443, fls. 15352–15358), Filipe Pinhal
(artigo 157, fls. 15606), António Castro Henriques (artigos 187-230, fls. 1618916200) e o Arguido B. (artigos 248-255., fls. 17855-17857) alegam a
inadmissibilidade da valoração das declarações de testemunhas, que não constam
dos autos, prestadas perante a CMVM antes da acusação. O arguido Filipe Pinhal
alega ainda a omissão da junção de autos de declarações de testemunhas junto da
CMVM (artigos 141-143 da contestação, a fls. 15602-15603).
Não assiste qualquer razão aos arguidos como se passa a demonstrar:

2.

(i) Neste sede, os arguidos partem do pressuposto (erróneo) de que a CMVM
valorou declarações que recolheu e não juntou ao processo. Cumpre, por isso,
começar por esclarecer que:
a) a acusação deduzida pela CMVM funda-se exclusivamente na prova que
integra os autos (e que é referenciada expressamente para cada um dos factos
julgados provados na presente Decisão);

76

Frederico de Lacerda da COSTA PINTO, ponto 127 do Parecer «Supervisão do mercado, legalidade da
prova e direito de defesa» (junto a fls. 24405-24482), também disponível em Supervisão, Direito ao
Silêncio e Legalidade da Prova, Coimbra, Almedina, 2009, p. 120-121.
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b) todas as declarações e documentos que não integram os autos, não
fundamentam a acusação nem a decisão;
c) a CMVM carreou para o presente processo de contra-ordenação toda a prova
relevante para a defesa dos arguidos (independentemente da sua fonte).
3.

Assim, como só a prova que integra os autos sustentou a acusação e sustenta a
decisão, e como as defesas tiveram pleno acesso aos autos desde a notificação da
acusação, o exercício do direito à defesa, previsto nos artigos 50.º do RGCORD e
32.º/10 da Constituição, foi cabalmente assegurado.

4.

Vale isto por dizer que todas as declarações e documentos que não integram os
autos (i) não fundamentaram a acusação e (ii) não fundamentam a decisão. Não
houve nem há, pois, qualquer valoração de prova indevida ou que faça
perigar os direitos dos arguidos. Os arguidos só têm, pois, de exercer o seu
direito à defesa relativamente à prova que consta dos autos.

5.

(ii) Por outro lado esclarece-se que a CMVM não juntou, nem tinha de juntar,
qualquer evidência de audições que realizou. Não é isso que resulta da lei.

6.

A CMVM, em sede de supervisão, ouve muitas pessoas, o que em nada colide
com a lei. Pelo contrário, é a lei que confere esse poder à CMVM. Com efeito,
nos termos do artigo 361.º/2/b do CdVM uma das prerrogativas conferidas à
CMVM é a de, justamente, poder ouvir quaisquer pessoas.

7.

A audição de pessoas é um procedimento utilizado com grande frequência pela
CMVM de molde a assegurar a efectividade dos princípios que regem a
supervisão.

8.

O facto da CMVM ter ouvido pessoas não significa que essas audições sejam,
nem que tenham de ser, integradas em eventuais processos de contra-ordenação.
Nem isso resulta da lei.

9.

Faz-se notar que mesmo no âmbito de um processo penal – que não em sede de
supervisão (que é contínua – artigo 362.º do CdVM) – o artigo 275.º do CPP
confere ao Ministério público a faculdade de ordenar a redacção do auto de
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inquérito por súmula e mesmo de ordenar que determinadas diligências não sejam
sequer documentadas, quando o entender desnecessário.
10.

A investigação da prática de actos ilícitos implica, sempre, hipóteses de
investigação, as quais podem determinar v.g. intromissão na vida privadas de
potenciais suspeitos. Assim, quando se verifique que as diligências, por qualquer
razão, são infrutíferas (v.g. porque o resultado alcançado não tem qualquer valor
probatório) não há, mesmo em processo crime, processo mais garantístico e
solene, que sequer fazer súmula do sucedido.

11.

A tese defendida por alguns dos arguidos levaria a resultados inadmissíveis.
Pense-se v.g. que uma autoridade judiciária, num processo por burla qualificada
(artigo 218.º do Código Penal) investiga dois cidadãos, homens de negócios (sem
ligações, nem negócios realizados entre si), recolhendo prova muito exaustiva
sobre todos os negócios realizados por cada um deles ao longo da vida. Se há
prova de que um deles é, manifestamente, inocente e outro é constituído arguido,
na tese dos arguidos, toda a prova sobre o primeiro também seria carreada para o
processo apesar da mesma ser não só inútil ao processo como prejudicial para o
cidadão em causa (ao expor a sua vida patrimonial).

12.

Pelo que bem se vê que a CMVM não estava obrigada a juntar aos autos qualquer
acta dessas audições. É assim em processo crime e, por maioria de razão, sempre
teria de ser este o entendimento em processo de contra-ordenação. Sendo certo
que in casu as audições foram feitas em sede de supervisão.

13.

Por outro lado, se há declarações que os arguidos pretendiam que fossem
valoradas, esses arguidos podiam ter arrolado testemunhas. Foi, aliás, o que
muitos fizeram. Por isso mesmo, como supra se expôs, na sequência das
contestações apresentadas pelos arguidos, realizaram-se junto da CMVM dezenas
de inquirições. Nenhuma diligência de prova requerida por qualquer dos arguidos
foi indevidamente recusada. Pelo que nem se vislumbra como podem os arguidos
querer alegar a violação de direitos.
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14.

Termos em que a CMVM não valorou prova que não conste dos autos e não
omitiu a junção aos autos de declarações que dele devessem constar.

Secção IV Da alegada nulidade da prova por obtenção por meios enganosos e
violação do direito à não auto-incriminação
1.

Os arguidos Filipe Pinhal (artigos 58-97, fls. 15585-15594 e 158, fls. 15606),
Christopher de Beck (artigos 148-168, fls. 16015-16019), António Castro
Henriques (artigos 155- 186, fls. 16183-16189), Alípio Dias (artigos 174-194, fls.
17263-17267), Paulo Teixeira Pinto (101-121, fls. 17494-17499) e A. (artigos 3649, fls. 17558 v.-17559 v) alegam a nulidade da prova porquanto a mesma teria
sido obtida por meios enganosos e em violação da proibição de auto-incriminação.
O Arguido Christopher de Beck arguiu, ainda, a nulidade da acusação por se
sustentar em meios de prova nulos (artigo 168 da contestação, fls. 16019).

2.

(i) Desde a divulgação de uma sentença – que veio a ser expressamente revogada
por Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa77 – é comum os arguidos nos
processos de contra-ordenação da competência da CMVM alegarem a violação do
direito à não auto-incriminação (nemo tenetur).

3.

Isto mesmo pode constatar-se do teor de inúmeras decisões judiciais divulgadas
por respeitarem a processos de contra-ordenação da CMVM, v.g. as decisões do:
a) Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa (despachos de 28/01/2009
(processo n.º 5523/07.8TFLSB, 1.º Juízo, 2.ª Secção) e de 11/03/2010
(processo n.º 1557/08.3TFLSB, 1.º Juízo, 1.ª Secção))78;
b) Tribunal da Relação de Lisboa (Acórdãos de 30/10/2008 (processo n.º
2140/08, 9.ª Secção), de 25/11/2008 (processo n.º 6057/08-5, 5.ª Secção), de

77

Referimo-nos à sentença do Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa (1.º Juízo, 2.ª Secção,
processo n.º 4907/06.3 TFLSB) de 11/01/2008 que foi revogada pelo Acórdão de 30/10/2008 (9.ª Secção,
processo n.º 2140/08-9) – disponíveis em www.cmvm.pt.
78
Disponíveis em www.cmvm.pt.
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22/07/2009 (processo n.º 3839/06.0TFLSB.L1, 3.ª Secção), de 16/12/2009
(processo n.º 5523/07.8TFLSB.L1, 3.ª Secção))79.
4.

Sucede que em todas estas decisões judiciais a conclusão é sempre a mesma80:
a CMVM, com a sua actuação, não viola o direito à não auto-incriminação
quando condena arguidos usando prova que obteve dos supervisionados, ao
abrigo dos seus poderes de supervisão, tanto mais que existem deveres de
colaboração destas entidades perante o supervisor.

5.

Apesar das decisões judiciais, maxime as dos Tribunais superiores, terem reiterada
e fundamentadamente dado razão à CMVM, os arguidos vêm arguir a violação do
seu direito à não auto-incriminação.

6.

(ii) In casu a invocação do direito à não auto-incriminação, neste processo, tem
pouca, rectius nenhuma, adesão à realidade processual.

7.

O alegado direito à não auto-incriminação nem sequer merece ser convocado no
presente processo uma vez que a CMVM, no presente processo, nem sequer
dirigiu qualquer pedido de elementos a nenhum dos arguidos. Aos arguidos
nada foi pedido, nada foi solicitado, nada foi ordenado.

8.

Houve pedidos dirigidos, em supervisão, ao BCP. Mas, o BCP e cada um dos
arguidos são, inegavelmente, pessoas jurídicas diferentes. Ao que acresce que o
BCP não precisava, e não precisou, dos arguidos para fornecer qualquer elemento
à CMVM. Os elementos solicitados pela CMVM ao BCP existiam
documentalmente antes mesmo da CMVM os solicitar ao BCP.

9.

Assim, a afirmação do arguido António Castro Henriques de que “(…) o arguido
não pode ser obrigado (nem de facto nem de Direito) a entregar ao acusador
quaisquer elementos que o auto incriminem” (artigo 177 da contestação, a fls.
17494-17499) para além de consistir num erro jurídico (questão que infra se

79

Disponíveis em www.cmvm.pt.
Embora não diga respeito a um processo da CMVM, mas no mesmo sentido (não violação do direito à
não auto-incriminação), vide a Sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa de 10/08/2007 (processo
n.º 1050/06.9TYLSB, 3.º Juízo).
80
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esclarece), não tem qualquer pertinência porquanto in casu a CMVM nenhum
pedido dirigiu ao arguido António Castro Henriques, nem a nenhum dos outros
arguidos.
10.

(iii) Sendo certo que não existem dúvidas de que a prova recolhida em supervisão
junto do BCP pode, inquestionavelmente, ser utilizada em processo de contraordenação contra os arguidos do presente processo. O artigo 360.º/2 do CdVM é,
aliás, inequívoco no sentido de que a instrução de processos e a punição das
infracções pode ser feita, pela CMVM, relativamente a quaisquer pessoas, mesmo
que essas não estajam sujeitas à supervisão da CMVM.

11.

Não obstante o exposto a CMVM demonstrará exaustivamente infra – a propósito
da alegada inconstitucionalidade da interpretação das normas relativas à
supervisão – porque razão, em qualquer caso, o direito à não auto-incriminação
não é violado quando a CMVM usa na condenação de entidades supervisionadas
elementos que haviam sido solicitados, em supervisão, a essas mesmas entidades.
O que, como já se disse, nem sequer é o caso dos autos.

12.

(iv) Ao exposto acresce que os elementos recolhidos junto BCP não são a única
fonte dos elementos juntos aos autos. Existem muitas outras fontes
independentes que salvaguardam que em qualquer caso subsista prova válida
que permita decidir o presente processo.

13.

Quer isto dizer que ainda que a prova junto aos autos proveniente do BCP fosse
considerada inválida (o que não se admite), os factos sempre resultam provados
através de documentos fornecidos por outras pessoas e entidades que são fonte
independente. Com efeito:

14.

(iv.a) Por força do disposto no artigo 122.º/1 do CPP, no sistema legal português,
a declaração de invalidade de um acto só implica a invalidade derivada dos
actos subsequentes ao acto nulo que tenham um nexo de dependência
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cronológica, lógica e valorativa com o acto nulo. A lei não consagra, pois, o
efeito da invalidade sucessiva dos actos prévios ao nulo81.
15.

(iv.b) Em acréscimo, é, ainda, consagrado um princípio de aproveitamento dos
actos no artigo 122.º/3 do CPP, como supra se expôs.

16.

Pelo que é claro que a nulidade (que não se admite in casu) de algumas provas
não tem um «efeito dominó» que arraste todas as provas que, em quaisquer
circunstâncias, apareçam em momento posterior à prova proibida e com ela
possam, de alguma forma, ser relacionadas.

17.

(v.c) Mesmo a doutrina dos «fruit of the poison tree», formada no contexto
jurídico anglo-saxónico, foi sempre conformada e limitada por circunstâncias
particulares que determinaram que a invalidade da prova se não se projecte à
prova reflexa. São os casos de prova obtida por fonte independente, descoberta
inevitável ou mácula dissipada. Neste sentido pronunciou-se o Tribunal
Constitucional82.

18.

Conforme salienta a doutrina nos EUA “In applying the poisonous tree rule,
Silverthorne stresses that “facts” obtained through a constitutional violation were
not necessarily “inaccessible” for court use. The facts could still be proved, the
Court noted, “if knowledge of [the facts] is [also] gained from an independent
source.”83.

19.

A fonte independente permite a produção de prova autónoma que corrobore os
conhecimentos também derivados da prova inválida afastando o efeito-à-distância
– e como decidiu, entre nós, o Supremo Tribunal de Justiça84.

81

Paulo PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário do Código de Processo Penal (à luz da Constituição da
República Portuguesa e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem), Lisboa, Universidade Católica
Editora, 2007, p. 311
82
Vide Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 198/2004, de 24/03 (disponível em
www.tribunalconstitucional.pt).
83
Jerold H. Israel, Wayne R. LaFave, Criminal Procedure, Constitutional Limitations, Thomson West,
2006, p. 298.
Em suma, é aqui defendido que a «teoria dos frutos da árvore envenenada» tem limitações,
designadamente a fonte independente.
84
Acórdão de Supremo Tribunal de Justiça nº 06P650, de 07/06/2006 (disponível em
http://jurisprudencia.vlex.pt/vid/29200406).
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20.

Pelo que mesmo que se entendesse inadmissível o uso da prova recolhida pela
CMVM junto do BCP, sempre teria de ser valorada a restante prova que
integra os autos e que confirma os factos provados pela primeira –
relativamente à qual não se colocam, obviamente, quaisquer problemas de prova.

21.

Também não se pode cair na falácia lógica post hoc ergo propter hoc, que
consiste na ideia de que dois eventos que ocorram em sequência cronológica estão
necessariamente interligados através de uma relação de causa e efeito.

22.

Na verdade, como decidiu recentemente o Supremo Tribunal de Justiça, “A
limitação da «fonte independente» traduz-se na ideia de que o conhecimento da
actividade criminosa imputada ao arguida pode derivar de uma “independente
source” que simplesmente corrobora o conhecimento daquela actividade que
derivava já da prova proibida. Será, por ex. o caso de, através de busca ilegal se
terem descoberto instrumentos inegavelmente ligados ao tráfico de droga, mas
não a própria droga e, posteriormente por via de uma 2ª busca legal se ter
encontrado a droga. Então, deve excluir-se como prova o material apreendido
na 1ª busca ilegal, mas será já prova válida a droga encontrada na 2ª busca
legal, porque proveniente de uma fonte independente. Quer dizer, a projecção da
invalidade da prova obtida ilegalmente na prova recolhida posteriormente, não
se verifica automaticamente, apenas porque esta não teria aparecido se não fosse
a primeira recolha ilegal de prova.”85.

23.

A informação recolhida junto das múltiplas fontes independentes, em
diferentes momentos, é sempre e em todo o caso prova válida que permite, no
essencial, escorar a acusação e a decisão, independentemente dos elementos
fornecidos pelo BCP à CMVM.

24.

Com efeito, a título meramente exemplificativo, compulsados os autos do presente
processo constata-se que, para além do BCP, a CMVM recolheu prova que teve
como fonte as seguintes entidades:
a) Servitrust – Trust and Management Services, S.A. (Servitrust);
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Processo n.º 07A2381, de 22/01/2008 – disponível em www.dgsi.pt.
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b) AMF – Autoriteit Financiële Markten (entidade congénere da CMVM na
Holanda);
c) Cayman Islands Monetary Authority (entidade congénere da CMVM
Cayman);
d) British Virgin Islands Financial Services Comission (entidade congénere da
CMVM nas BVI);
e) Banco de Portugal;
f)

Instituto dos Seguros de Portugal;

g) Seguros e Pensões Gere;
h) Comercial Imobiliária, S.A. (CI);
i)

Edifícios Atlântico, S.A. (EA);

j)

José Manuel Pita Góis Ferreira (Góis Ferreira);

k) Frederico José Appleton Moreira Rato (Frederico Moreira Rato);
l)

Conservatórias do Registo Comercial;

m) Informação disponível no SDI da CMVM;
n) Documentos que o BCP havia reportado, ao longo dos anos, à CMVM sem
que os mesmos lhe tenham sido solicitados;
o) Millenniumbcp Fortis Grupo Segurador, SGPS, S.A.;
p) KPMG & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A.;
q) Outras fontes (Agência noticiosa Bloomberg, Câmara Municipal de Loulé,
site da Intrum Justitia Portugal, site da Nobrimo, Boletins de Cotação da
Euronext, site do BCP).
25.

Em acréscimo há documentos juntos pelos arguidos nas contestações e em
requerimentos e exposições, bem como a prova produzida nas inquirições.

26.

Termos em que as arguições de nulidades dos arguidos improcedem em toda a
linha.
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Secção V Da alegada inadmissibilidade das ilações na valoração da prova
1.

Os Arguidos António Rodrigues (artigos 2-3 da contestação, a fls. 15968) e
António Castro Henriques (artigos 108-154 da contestação, a fls. 16174-16183)86
põem em causa as ilações que se retiram de documentos que compõem os autos.

2.

(i) No sistema legal português vigora, por força do artigo 125.º do CPP, um
princípio de liberdade da prova. Não existe, pois, qualquer vinculação entre meio
de prova e facto probando. O que é confirmado pelo artigo 127.º do CPP que
permite a livre apreciação da prova, segundo as regras da experiência e a livre
convicção da entidade competente, designadamente da prova indirecta.

3.

As ilações operadas pela CMVM, que se retiram de documentos que compõem os
autos, não têm, pois, qualquer singularidade face ao que é imposto a qualquer
decisor nesta área do Direito.

4.

(ii) No presente processo os factos dados como provados (que já haviam sido
imputados aos arguidos na Acusação) têm apoio nos autos (maxime nas folhas
indicadas, que provam cada um dos factos) e obedecem, justamente, às regras da
experiência comum enunciadas pelo artigo 127.º do CPP.

5.

É certo que nem toda a prova é directa, i.e. nem todas as folhas indicadas
demonstram de modo directo ou imediato os factos que se destinam a provar. A
CMVM recorreu a prova indiciária, isto é, a partir de um conjunto de factos
provados conhecidos (que foram provados de modo directo) extraiu conclusões
sobre factos cuja existência não é demonstrada directamente (por folhas dos
autos).

6.

Todavia fá-lo prosseguindo silogisticamente um raciocínio que assenta em factos
seguros (provados directamente nos autos), em respeito pelas regras da
experiência comum (cf. artigo 127.º do CPP). O que é perfeitamente legítimo em
processo penal e, por maioria de razão, em processo de contra-ordenação. Neste
sentido vide os Acórdãos:
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Também o arguido Christopher de Beck (artigos 18-20 e 456-466 da contestação, fls. 15993 e 1607216073) argui que a CMVM presumiu que os factos ocorreram.
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a) do Supremo Tribunal de Justiça:
(i) de 11/11/2004 (no processo n.º 04P3182): “O sistema probatório
alicerça-se em grande parte no raciocínio indutivo de um facto
desconhecido para um facto conhecido; toda a prova indirecta se faz
valer através desta espécie de presunções. O recurso às presunções
naturais não viola o princípio in dubio pro reo.”;
(ii) de 11/10/2007 (no processo n.º 07P324087): “(…) Como tem sido
jurisprudência deste Tribunal, é admissível a prova por presunção, o
sistema probatório alicerça-se em grande parte no raciocínio indutivo de
um facto desconhecido para um facto conhecido; toda a prova indirecta
se faz valer através desta espécie de presunções.”.
b) do Tribunal Constitucional de 17/04/1997 (no processo n.º 97-14188): “(…)
O Tribunal Constitucional já apreciou a conformidade à Constituição da
norma contida no artigo 127º do Código de Processo Penal, tendo sempre
decidido por unanimidade não julgar inconstitucional tal norma.”.
7.

Em acréscimo, há que ter em conta que:
a) como salienta o Tribunal da Relação de Coimbra: “A diversidade das versões
não faz, necessariamente, operar o princípio in dubio pro reo. Este pressupõe
um juízo positivo de dúvida resultante de um inultrapassável impasse
probatório.” (processo n.º 195/07.2GBCNT.C, de 30/09/2009);
b) nas palavras do Supremo Tribunal de Justiça a “dúvida que há-de levar o
tribunal a decidir pro reo tem de ser uma dúvida positiva, uma dúvida
racional que ilida a certeza contrária, ou, por outras palavras ainda, uma
dúvida que impeça a convicção do tribunal”89.

8.

A prova indiciária é, neste caso, sólida porquanto os factos provados directamente
não permitem outras conclusões credíveis senão aquelas que foram extraídas pela
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Disponível em www.dgsi.pt.
Disponível em www.dgsi.pt.
89
Proc. 07P3170, relator Cons. Carmona da Mota, citando Cristina Líbano Monteiro, «In Dubio Pro
Reo», Coimbra, 1997.
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CMVM, o que não é posto em causa pela diversidade de perspectivas dos factos
que constam de cada uma das onze contestações.
9.

(ii) Assim, não tem razão o arguido António Castro Henriques quando afirma que
“A CMVM limita-se a presumir que o aumento dos níveis de descoberto em conta
serviria também para cobrir os juros devidos por essas off-shores, o que não
encontra qualquer suporte em elementos de prova” (artigo 147 da contestação,
fls. 16174-16183).

10.

Tal afirmação não procede, estando devidamente suportada na verificação dos
extractos bancários que foram remetidos pelo BCP e que estão anexados ao
processo. Na análise aos extractos bancários verifica-se inequivocamente que
sempre que o BCP cobrou juros às entidades off-shore os empréstimos concedidos
aumentavam na mesma proporção, pelo que a afirmação que a CMVM faz no
processo não só não é uma presunção de facto como se atesta processualmente na
verificação directa dos elementos probatórios90.

11.

Não tem igualmente razão o arguido António Castro Henriques quando afirma
que a CMVM insiste em “retirar injustificadamente do facto de ANTÓNIO
CASTRO HENRIQUES representar a SERVITRUST em Assembleias Gerais desta
sociedade a conclusão de que aquele que conhecia ou que não podia deixar de
conhecer os factos da Acusação que a CMVM qualificou como ilícitos” (artigo
147 da contestação, fls. 16174-16183).

12.

A CMVM nunca afirmou, nem afirma, que o conhecimento dos factos ilícitos
contra-ordenacionais pelos quais foi acusado advém (apenas) do simples facto
isolado de o arguido António Castro Henriques ter representado o BCP nas
Assembleias Gerais da Servitrust.
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Cf. fls. 606, 649-705, 743-911, 951-1015, 1048-1111, 1151-1220, 1251-1292, 1335-1399, 1435-1488,
1523-1588, 1624-1695, 1727-1785, 1821-1893, 1927-1991, 2039-2086, 2117-2185, 2223, 2247v-2271,
2272-2293, 2294-2312, 2319-2325, 2336-2338, 2352-2354, 2412-2414, 2452-2454, 2499-2510, 25362558, 2602-2625, 2631-2639, 2698-2717, 2718-2721, 2718v, 2719, 2724-2734, 3380-3386, 5315-5380,
5381-5455, 5456-5538, 5539-5794, 5795-5857, 5858-5868, 5869-5891, 5892-5957, 5958-5972, 89598976, 8949, 8956-8958, 11769v) e fls. 82-100, 102-113, 114, 179-215, 217-239, 310-380, 382, 454, 474,
475-552, 553, 564; 33v, 46 e 47, 45v, 41-45, 46v e 46, 71, 164v, 158, 158v, 159, 160v, 161v, 168v, 169173, 287v, fls. 286v, 286, 284, 285 e 301v, 300v e 301, 299v e 300, 299, 297v e 298, 293-297, 282, 285,
284, 293, 281 e 292v, 280 e 291v, 441, 440, 439v, 439, 438v, 438, 437, 431, 435v.
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13.

Mas a CMVM não pode deixar de ponderar (i) o envolvimento que a Servitrust
tem no âmbito da prática dos ilícitos contra-ordenacionais e que (ii) o arguido
António Castro Henriques:
a.

a 17/02/1998 representou o accionista único da Servitrust na Assembleia
Geral desta sociedade; (fls. 3423)

b.

a 16/03/2002 representou o accionista único da Servitrust na Assembleia
Geral desta sociedade; (fls. 3463)

c.

a 18/02/2003 representou o accionista único da Servitrust na Assembleia
Geral desta sociedade; (fls. 3469)

d.

a 03/09/2003 representou o accionista único da Servitrust na Assembleia
Geral desta sociedade; (fls. 3474)

e.

a 16/12/2003 autorizou que a Servitrust emitisse garantia bancária à primeira
solicitação a favor do ABN; (fls. 6596)

f.

a 11/03/2004 representou o accionista único da Servitrust na Assembleia
Geral desta sociedade; (fls. 3475)

g.

a 21/02/2005 representou o accionista único da Servitrust na Assembleia
Geral desta sociedade; (fls. 3481-3484)

h.

a 23/12/2005 representou o accionista único da Servitrust na Assembleia
Geral desta sociedade. (fls. 3490-3491)

14.

Pelo que se pode concluir legitimamente, desde logo, que o arguido António
Castro Henriques tinha uma relação de proximidade e de poder com a Servitrust o
que tem de ser ponderado em conjunto com os demais factos e indícios. O que
será feito em sede própria nesta Decisão.

15.

Ademais, relativamente a outros casos em que, substanciadamente, os arguidos
colocaram em causa factos que lhes sejam imputados, a CMVM demonstrará, à
luz do exposto, noutras sedes desta Decisão, as conclusões a que chegou.
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Capítulo IV – Dos alegados vícios da Acusação

Secção I Vícios da acusação decorrentes da tramitação
Subsecção I Da alegada violação da deliberação do Conselho Directivo
1.

Os arguidos Christopher de Beck (artigos 169-197 da contestação, a fls. 1601916023), Alípio Dias (artigos 195-232 da contestação, a fls. 17267-17273) e Paulo
Teixeira Pinto (artigos 122-151 da contestação, a fls. 17499-17503) alegam que a
deliberação do Conselho Directivo foi violada porquanto, ao contrário do que foi
determinado pelo Conselho Directivo da CMVM, a Acusação não é uma
Acusação individual deduzida contra cada arguido.

2.

Não houve, evidentemente, qualquer violação da deliberação do Conselho
Directivo.

3.

O que Conselho Directivo deliberou, por unanimidade, foi “(…) nos termos e
com os fundamento da Informação N.º DAJC/2008/250, instaurar processo de
contra-ordenação contra Jorge Manuel Jardim Gonçalves, Filipe de Jesus
Pinhal, António Manuel de Seabra e Melo Rodrigues, Christopher de Beck,
António Manuel Pereira Caldas de Castro Henriques, Alípio Barrosa Pereira
Dias, Paulo Jorge de Assunção Rodrigues Teixeira Pinto, Arguido A., Miguel
Pedro Lourenço Magalhães Duarte, Luis Manuel Neto Gomes e [Arguido B.],
mediante a dedução da acusação em anexo.” (fls. 13689).

4.

Sendo que a própria Informação N.º DAJC/2008/250 também o que propõe é
“(…) a instauração do processo de contra-ordenação em epigrafe contra Jorge
Manuel Jardim Gonçalves, Filipe de Jesus Pinhal, António Manuel de Seabra e
Melo Rodrigues, Christopher de Beck, António Manuel Pereira Caldas de Castro
Henriques, Alípio Barrosa Pereira Dias, Paulo Jorge de Assunção Rodrigues
Teixeira Pinto, Arguido A., Miguel Pedro Lourenço Magalhães Duarte, Luis
Manuel Neto Gomes e [Arguido B.], mediante a dedução da acusação em
anexo.” (fls. 13690).
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5.

Os anexos à Informação N.º DAJC/2008/250 e à deliberação do Conselho
Directivo da CMVM de 29/12/2008 são ipsis verbis a Acusação que foi notificada
aos Arguidos (fls. 13697-13867).

6.

Aliás, a Acusação que foi notificada aos arguidos encontra-se assinada por dois
membros do Conselho Directivo (fls. 13879-14232).

7.

Pelo que não tem cabimento a alegação de que um órgão subordinado da CMVM
violou a deliberação do Conselho Directivo.

Subsecção II Da alegada falta de audiência prévia sobre a sanção concreta e a
aplicação do CPA
1.

O arguido António Castro Henriques alega que não foi indicado na Acusação o
sentido provável da decisão quanto ao montante, ainda que aproximado, da coima
(artigos 237-243 da contestação, a fls. 16201-16202), bem como a falta de
audiência prévia sobre a sanção concreta no regime infraccional (artigos 244-271
da contestação, fls. 16202-16207) e argúi a falta de fundamentação da acusação
por esta se limitar a mencionar o artigo 404.º do CdVM de forma abstracta
(artigos 36 e 578 da contestação, fls. 16157 e 16275).
O arguido não tem razão em nenhuma destas alegações.

2.

(i) Nem o CdVM nem o RGCORD (nem o CPP) prevêem que na acusação seja
mencionado o sentido provável da decisão quanto ao montante da coima.

3.

Se é deduzida acusação é porque o acusador entende que há indícios de
responsabilidade infraccional do arguido. Mas quando foi deduzida a acusação a
CMVM não estava a tomar qualquer decisão que não fosse a de acusar. O
princípio da presunção da inocência impõe, aliás, que a CMVM esteja aberta a
considerar os factos e o enquadramento jurídico que os arguidos carreiem para o
processo. Pelo que só em função das contestações e da prova produzida a CMVM
pode tomar uma decisão (que pode ser, inclusivamente, absolutória).
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4.

Na Acusação a CMVM deve, sim, indicar a sanção ou sanções em que os arguidos
podem incorrer. Dever que a CMVM cumpriu quando transmitiu v.g. ao arguido
António Castro Henriques que:
“Nos termos dos artigos 401.º/1 e 401.º/4 (actual 401.º/5) do CdVM, conjugado
com o artigo 16.º do RGCORD, e dos artigos 7.º e 389.º/1/a do CdVM são-lhe
imputadas 6 infracções (relativas às divulgações dos documentos de prestação de
contas referentes aos anos de 2003 a 2006, à informação referente à actividade,
resultados e situação económica e financeira do BCP no 3.º trimestre de 2007 e
ao comunicado divulgado a 23/12/2007).
Cada uma das infracções ao artigo 7.º do CdVM constitui uma contra-ordenação
muito grave, sancionável com coima de € 25.000 a € 2.500.000, nos termos do
artigo 388.º/1/a do CdVM.” (fls. 14007)

5.

O mesmo foi feito, individualmente, para cada um dos arguidos.

6.

Em cúmulo, cumpre salientar que foi transmitido a todos os arguidos que:
Mais se informa de que, cumulativamente com a coima a aplicar poderão, nos
termos do artigo 404.º do Código dos Valores Mobiliários, ser aplicadas as
sanções acessórias de:
a) apreensão e perda do objecto da infracção, incluindo o produto do benefício
obtido pelo infractor;
b) interdição temporária do exercício pelo infractor da profissão ou da
actividade a que a contra-ordenação respeita;
c) inibição do exercício de funções de administração, direcção, chefia ou
fiscalização e, em geral, de representação de quaisquer intermediários
financeiros no âmbito de alguma ou de todas as actividades de
intermediação;
d) publicação pela CMVM, a expensas do infractor, da sanção aplicada;
e) revogação da autorização ou cancelamento do registo necessários para o
exercício de actividades de intermediação.” (fls. 14027).
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7.

É isto que exige o artigo 50.º do RGCORD. Afirmar mais do que isto seria, aliás,
violar a presunção da inocência.

8.

(ii) O que o arguido vem alegar é a aplicabilidade do CPA, maxime do seu artigo
100.º. Sucede que o CdVM determina expressa e inequivocamente que o regime
subsidiariamente aplicável às contra-ordenações da competência da CMVM é o
RGCORD, e não o CPA (cuja aplicação cumulativa geraria, aliás, inúmeras
incongruências).

9.

Como já se disse nesta Decisão, o artigo 50.º do RGCORD é a norma que no
Direito de Mera Ordenação Social esgota os deveres que impendem sobre a
Acusação que é deduzida. E o RGCORD, maxime o seu artigo 50.º, não determina
audiência prévia sobre a sanção concreta nos termos e com o alcance que o
arguido pretende ver reconhecidos.

10.

O que esta norma impõe, como já se disse, é que se proceda à imputação dos
factos e se indiquem as normas que enquadram a questão. As coimas e sanções
acessórias que, em abstracto, poderão vir a ser aplicadas (i) resultam da lei e (ii)
são sobejamente conhecidas pelos arguidos sempre que estes se inserem num
círculo especial de vida. Apesar disso, a CMVM na Acusação transmitiu aos
arguidos (i) as molduras sancionatórias abstractamente aplicáveis e (ii) ainda que
que cumulativamente com a coima a aplicar poderão, nos termos do artigo 404.º
do CdVM, ser aplicadas sanções acessórias – nos termos que já se expôs.

11.

Termos em que é nesta Decisão (de acordo com o artigo 58.º do RGCORD) – e
não na Acusação deduzida – que a CMVM, em caso de condenação, deve indicar
as coimas e sanções acessórias aplicadas.
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Secção II Vícios da acusação decorrentes do seu texto
Subsecção I Da alegada nulidade da acusação por violação dos artigos 283.º/3 do
CPP, 50.º do RGCORD e do 32.º/10 da CRP
1.

Os seguintes arguidos invocam que a acusação deduzida pela CMVM viola os
artigos 283.º/3 do CPP, 50.º do RGCORD e do 32.º/10 da CRP:
a) arguido Jardim Gonçalves (artigos 154-158 da contestação, a fls. 15282);
b) arguido Filipe Pinhal (artigos 244-286 e 464-500 da contestação, a fls. 1562215633 e 15675-15680);
c) arguido António Rodrigues (artigo 2 da contestação, a fls. 15974-15979);
d) arguido Christopher de Beck (artigos 66-72 da contestação, a fls. 1600216003);
e) António Castro Henriques (artigos 296-300 da contestação, a fls. 1621216213);
f)

arguido Alípio Dias (artigos 119-128 da contestação, a fls. 17251-17252);

g) arguido A. (artigos 84-86 da contestação, a fls. 17562v-17563);
h) arguido Luís Gomes (artigos 18-24 da contestação, a fls. 17753-17754);
i)
2.

Arguido B. (artigo 217, a fls. 17848).

(i) Não assiste razão aos arguidos, desde logo, porque o artigo 283.º do CPP não
é aplicável aos processos de contra-ordenação, conforme se passa a demonstrar.

3.

O artigo 41.º/1 do RGCORD dispõe que a lei processual penal deve ser aplicada
ao Direito de mera ordenação social apenas a título subsidiário. Assim, para que
seja de aplicar das normas do CPP às contra-ordenações têm de “(…) verificar-se
duas condições (…): não existir incompatibilidade entre as normas “importadas”
do direito processual penal e os princípios fundamentais enformadores do regime
próprio das contra-ordenações (…) e não existir disciplina própria no regime
processual próprio das contra-ordenações.”91
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Manuel LOPES ROCHA, Mário GOMES DIAS, Manuel C. ATAÍDE FERREIRA, Contra-Ordenações, Notas
e Comentários ao Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, 1.ª Edição, [S.l] Edição Escola Superior de
Polícia, 1985, p. 55.
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4.

Ou seja, a aplicação subsidiária do artigo 283.º do CPP aos processos de contraordenação – bem como a aplicação de qualquer outra norma do CPP –, nos termos
do artigo 41.º, n.º 1 do RGCORD, impõe ao intérprete uma dupla tarefa: não só a
verificação (i) da inexistência de regras expressas no RGCORD sobre a matéria,
como também (ii) de que a aplicação da norma do CPP não seja contrária à
essência axiológica e estrutural do Direito de Mera Ordenação Social92.

5.

(ii) In casu, a aplicação subsidiária das exigências previstas para a acusação em
processo crime no artigo 283.º/3 do CPP à acusação em processo de contraordenação, ex vi do artigo 41.º/1 do RGCORD, é contrariada:

6.

(ii.a) Pelo disposto no artigo 50.º do RGCORD: a autoridade administrativa tem,
na acusação, de assegurar que ao arguido é concedido o direito de este se
pronunciar, num prazo razoável, sobre a contra-ordenação que lhe é imputada, isto
é, que lhe são assegurados os direitos de audiência e defesa (também) previstos
no artigo 32.º/10 da Constituição93.

7.

O artigo 50.º do RGCORD é a norma que esgota o tema no Direito de Mera
Ordenação Social e não impõe que da Acusação em processo de contra-ordenação
constem as menções exigidas pelo artigo 283.º/3 do CPP.

8.

(ii.b) Pelos artigos 59.º e seguintes do RGCORD dos quais resulta que, em caso
de impugnação judicial da decisão final da autoridade administrativa, o objecto da
impugnação judicial é esta decisão com o objecto que esta compreende.

9.

Termos em que é a decisão (e não a acusação) da autoridade administrativa, e
apenas na sua fase judicial, que desempenha, no processo de contra-ordenação, a
função análoga à da acusação no processo penal (como afirma expressamente o
artigo 62.º do RGCORD).

92

Cf. Frederico de Lacerda da COSTA PINTO, «Acesso de particulares a Processos de Contra-Ordenação
Arquivados», Estudos em Homenagem à Professora Doutora Isabel de Magalhães Collaço, Volume II,
Coimbra, Almedina, 2002, página 617.
93
Cf. Jorge MIRANDA e Rui MEDEIROS, Constituição Portuguesa Anotada, tomo I, Coimbra, 2005, p.
363.
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10.

Donde, a aplicação do artigo 283.º CPP só poderia, quanto muito, valer para a
decisão da autoridade administrativa (e nunca para a acusação) – atentas as
devidas adaptações a que o artigo 41.º/1 do RGCORD exige.

11.

(ii.c) Ademais constata-se que as menções obrigatórias da decisão final da
autoridade administrativa elencadas no artigo 58.º do RGCORD são diferentes das
menções elencadas pelo artigo 283.º do CPP.

12.

Pelo que são as menções do artigo 58.º do RGCORD, norma especial para as
contra-ordenações, e nunca as do artigo 283.º do CPP, que são exigíveis na
Decisão da autoridade administrativa, mas nunca na Acusação.

13.

(iii) A não aplicabilidade do artigo 283.º do CPP às contra-ordenações tem
sido reconhecida pela jurisprudência.

14.

O Tribunal da Relação de Lisboa decidiu:
a) Em Acórdão de 13/10/2005 (processo n.º 7612/05 9ª Secção94) que “Em todo
o caso, face à especialidade processual da contra-ordenação, conforme vasta
jurisprudência, não se impõe aqui uma fundamentação com o formalismo e
rigor que se exige na elaboração de uma sentença judicial (…).”95;
b) Em Acórdão de 07/06/2001 (recurso n.º 4066/01) que mesmo o despacho do
Ministério Público que ordene a remessa dos autos de contra-ordenação a
Juízo, para subsequente apreciação e decisão, não configura uma acusação
idêntica à formulada em processo penal. E que consequentemente, não está
sujeito aos requisitos de validade, constantes no nº 3 do artigo nº 283º do
Código de Processo Penal”;

15.

Sobre a concreta não aplicabilidade do artigo 283.º/3 do CPP aos processos de
contra-ordenação tomou também posição o Tribunal de Pequena Instância
Criminal de Lisboa em sentença de 26/04/2010 (2.º Juízo, 1.ª Secção, Processo
2156/09.8TFLSB): “Tão-pouco, se deve recorrer ao disposto no art. 283.º, n.º 3,

94

Disponível em www.pgdlisboa.pt
Vide também os Acórdãos do Tribunal da Relação do Porto 15/03/2006 (processo n.º 0443636) e de
18/10/2006 (processo n.º 544173).
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do Código de Processo Penal, que é aplicável à acusação deduzida pelo
Ministério Público, uma vez que, caso a recorrente não interponha recurso da
decisão administrativa, a mesma não se converte em acusação.”96.
16.

O Tribunal da Relação do Porto (Processo n.º 0715317) decidiu que: “O artigo
283º, n.º 3 do CPP não é aplicável à fase administrativa do processo de contraordenação”97.

17.

O Tribunal Constitucional, confrontado com a invocação do artigo 283.º do CPP
num processo de contra-ordenação, aplicou o artigo 50.º do RGCORD e
pronunciou-se afirmando (no Acórdão n.º 405/2009, de 30/07/2009) que “Em
vários dos seus arestos, este Tribunal teve já oportunidade de afirmar que “não é
constitucionalmente imposta a equiparação de garantias do processo criminal e
do processo contra-ordenacional”, uma vez que a diferença de “princípios
jurídico-constitucionais, materiais e orgânicos, a que se submetem entre nós a
legislação penal e a legislação das contra‑ordenações” se reflecte “no regime
processual próprio de cada um desses ilícitos”, não se exigindo, por isso, “um
automático paralelismo com os institutos e regimes próprios do processo penal
(Acórdão n.º 344/93).”. Pelo que, como se vê, não foi violado o artigo 32.º/10 da
Constituição.

18.

(iv) Em qualquer caso, como infra se demonstra, a acusação da CMVM contém
todas as menções exigidas pelo artigo 283.º/3 do CPP que concretamente são
invocadas pelos arguidos (salvo quando estas dependam estritamente da estrutura
acusatória que não é aplicável aos processos de contra-ordenação).

19.

(v) Por outro lado, também o artigo 50.º do RGCORD não foi violado. O artigo
50.º do RGCORD dispõe que não é permitida a aplicação de uma coima ou de
uma sanção acessória sem antes se ter assegurado ao arguido a possibilidade de,
num prazo razoável, se pronunciar sobre a contra-ordenação que lhe é imputada.
No presente processo:

96
97

Disponível em www.cmvm.pt.
Disponível em www.dgsi.pt.
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a) os arguidos foram notificados da acusação que (i) descrevia os factos
imputados e (ii) procedia ao enquadramento jurídico correspondente98;
b) a acusação fixava um prazo razoável para apresentação das contestações
(como foi decidido judicialmente99);
c) os arguidos apresentaram as contestações100;
d) foi produzida a prova requerida pelas Defesas101.
20.

Termos em que foi cumprido o disposto no artigo 50.º do RGCORD.

21.

(vi) Ademais, como já se viu, não há nulidades nas contra-ordenações nos termos
invocados pelos arguidos. Pelo que nunca podia ser essa a cominação legal para
um qualquer alegado vício da acusação.

22.

(vii) Por fim, salienta-se que não tem sentido a referência à ausência processual
do arguido (como alega v.g. o arguido António Castro Henriques – artigos 296300 da contestação, a fls. 16212-16213).

23.

O arguido, em processo de contra-ordenação, nem sequer tem de estar presente
(cf. artigos 33.º, 44.º e 68.º do RGCORD e, no caso dos processos de contraordenação da CMVM, o artigo 410.º do CdVM).

24.

Mas acresce que o que se constata é que o arguido António Castro Henriques
interveio efectivamente no presente processo:
a) Foi devidamente notificado da acusação (fls. 14245.14248);
b) Defendeu-se apresentando contestação (fls. 16147-16276);

98

Cf. fls. 14233 a 14267, 14281 a 14285 e 14298.
Cf. fls. 22017 a 22035.
100
Cf. fls. 15247-15512, 15576-15680, 15681-15987, 15988-16088, 16147-16276, 17221-14404, 1747317552, 17555-17585, 17637-17735, 17749-17784, 17785-17877.
101
Cf. fls. 21404-21429, 21435-21437, 21443-21477, 21741-21761, 22037-22042, 22045-22050- 2205122056, 22057-22061-, 22132-22138, 22161-22170, 22171-22179, 22192-22199, 22200-22209, 2221022223, 22224-22230, 22287-22299, 22357-22369, 22374-22384, 22575-22580, 22581-22585, 2258922598, 22606-22611, 22612-22615, 22616-22620, 22621-22624, 22625-22634, 22635-22647, 2264822654, 22655-22662, 22871-22878, 22879-22890, 22891-22900, 22901-22913, 23124-23147, 2315723166, 23167-23180, 23250-23256, 23257-23262, 23313-23324, 23325-23334, 23335-23362, 2337123386, 23387-23394, 23395-23405, 23416-23419, 23420-23446, 23485-23492, 23550-23554, 2355523571, 23689-23700, 23711-23742, 23806-23835, 23963-23988, 23997-24016, 24043-24065, 2406624089, 24151-24163, 24296-24309.
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c) Prestou declarações junto da CMVM (fls. 21443-21477);
d) Arrolou testemunhas (e pediu a audição do arguido Filipe Pinhal) na
contestação, tendo as testemunhas sido inquiridas e o arguido Filipe Pinhal
prestado declarações (fls. 21404-21429, 22210-22223, 23689-23700);
e) Posteriormente, pediu um aditamento ao rol de testemunhas que foi deferido e
as testemunhas foram inquiridas (fls. 22663-22627; 23711-23742, 2380623835, 23963-23988, 24043-24065, 24066-24089);
f)

Manifestou vontade de prestar declarações finda a produção de prova e foi
agendada data para o efeito, tendo o arguido, por decisão só a si imputável,
prescindido de prestar declarações adicionais (fls. 24143-24144, 2414724148, 24318-24319, 24330-24331).

25.

Termos em que não assiste razão aos arguidos.

Subsecção II Da alegada ilegalidade por falta de data
1.

O Arguido A. alega que falta à Acusação desde logo, o elemento a que alude a
parte final da alínea g) do n.º 3 do artigo 283.º do CPP, o que é causa suficiente
para acarretar a respectiva ilegalidade (87-88 da contestação, fls. 17563).

2.

Não assiste razão ao arguido. Em primeiro lugar porque, como já se demonstrou,
o artigo 283.º/3 do CPP não é aplicável às contra-ordenações.

3.

Em qualquer caso, o arguido não tem razão porquanto a Acusação se encontra,
efectivamente, datada.

4.

A Acusação foi deliberada pelo Conselho Directivo da CMVM no dia 29/12/2008,
como consta dos autos que o arguido pôde e pode consultar (fls. 13689).

5.

Termos em que não assiste razão ao arguido.
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Subsecção III Da alegada violação do direito de defesa por falta de indicação de
provas
1.

A violação do direito de defesa por falta de indicação de provas é questão
suscitada pela(s) defesa(s) nos seguintes passos das contestações dos arguidos:
a) Christopher de Beck (artigos 115-122, fls. 16010-16011);
b) Alípio Dias (artigos 132 e 139-148 , fls. 17254 e 17256-17258);
c) Paulo Teixeira Pinto (artigos 70-76, fls. 17489-17490);
d) Arguido A. (artigos 131-141, fls. 17567-17568);
e) Arguido B. (artigos 218-224, fls. 17849-17850).

2.

O arguido B. alega, ainda, que ao não indicar especificadamente as provas, a
Acusação violou as regras de produção de prova (artigo 224 da contestação, a fls.
17850). Como é consabido, as regras de produção de prova nada têm que ver
com a especificação, ou não, da prova na acusação. Pelo que tudo se reconduz à
alegada falta de indicação da prova na Acusação em processo de contraordenação. Não têm os arguidos razão como se passa a demonstrar.

3.

O artigo 283.º/3/f do CPP (que como se viu nem sequer é aplicável aos processos
de contra-ordenação) apenas exige a “indicação de outras provas a produzir ou a
requerer”102.

4.

Ou seja, mesmo em processo penal, só se exige que as provas a produzir ou a
requerer no futuro sejam elencadas. O que é confirmado atento se estar a falar de
“outras provas”, que não as constantes dos autos.

5.

Note-se que Paulo Pinto de Albuquerque referindo-se, justamente, à alínea f) do
artigo 283.º/3 – que qualifica no quadro do despacho de acusação pública como
decisão complementar da acusação – afirma que se trata de “Selecção da prova

102

O que mais reforça ainda que o artigo 283.º do CPP só tem sentido em processos que obedeçam à
estrutura acusatória (em que as provas a produzir ou a requerer são produzidas junto de órgão que não o
Ministério Público) a que obedece o processo penal e não o processo contra-ordenacional.
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de julgamento: indicação do rol de testemunhas e da lista de peritos e consultores
técnicos e outras provas”103 e não da prova que (já) consta dos autos.
6.

Ou seja, o artigo 283.º/3/f do CPP, mesmo no processo penal, não exige qualquer
especificação das folhas dos autos que provem cada um dos factos.

7.

Assim, mesmo em processo penal, o dever de especificar a prova usada numa
decisão escrita só existe em função de norma expressa e em dois casos, a saber: na
sentença final (artigo 374.º/ 2 do CPP) e na decisão que aplique medida de
coacção (artigo 194.º/4/b do CPP). Nunca na acusação. O que a defesa pretende
é aplicar à acusação o dever de especificação da prova que mesmo em
processo penal só existe para a decisão final. A acusação baseia-se em
indícios, não tem que especificar a prova nem fazer a sua crítica.

8.

Posições que sejam contrárias à exposta não têm qualquer apoio na lei vigente e
implicam uma construção doutrinária contra legem.

9.

Acresce que a CMVM teve o cuidado de indicar, no final da acusação, “PROVA:
prova constante do processo”. Fê-lo, justamente, para alertar os Arguidos que os
factos eram sustentados por prova que existia fisicamente e podia por estes ser
consultada. Tendo os arguidos que assim entenderam e os seus Defensores
consultado os autos. O que se verificou por parte de vários Defensores que
consultaram presencialmente os autos e/ou obtiveram cópia parcial dos mesmos.
(Cf. fls. 14756-14761, 14769-14772, 14756-14761, 15089-15098, 15152-15160, 15200-15202,
15204-15205, 15206-15208, 15232, 17912-17913, 17947, 17948-17952, 18179-18181, 2259922605, 23230-23231, 23363-23366, 23367-23370, 23406-23409, 23572-23573, 23602-23603,
23604-23606, 23607-23618, 23701-23704, 23838-23844, 23893-23894, 23896-23898, 2389923902, 23907-23908, 23909-23912, 23913-23917, 23990-23996, 24090-24093, 24137-24142,
24145-24146, 24164-24165.)

10.

Nenhuma norma legal impunha a indicação de provas na Acusação e a CMVM,
ainda assim, fê-lo nos termos expostos. Termos em que de nenhum vício padece a
acusação.
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Comentário do Código de Processo Penal (à luz da Constituição da República Portuguesa e da
Convenção Europeia dos Direitos do Homem), Lisboa, Universidade Católica Editora, 2007, p. 743.
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Subsecção IV Das alegadas insuficiências na descrição do tipo objectivo
1.

São alegadas insuficiências na descrição do tipo objectivo pelo arguido
Christopher de Beck (artigos 33-49 e 56-58 da contestação, a fls. 15995-15999 e
16000-16001).

2.

Não tem razão o arguido.

3.

O artigo 283.º/3/b do CPP (que como se viu não é aplicável aos processos de
contra-ordenação) apenas exige a narração, ainda que sintética, dos factos que
fundamentam a aplicação ao arguido de uma [sanção], incluindo, se possível, o
lugar, o tempo e a motivação da sua prática, o grau de participação que o agente
neles teve e quaisquer circunstâncias relevantes para a determinação da sanção
que lhe deve ser aplicada.

4.

Ora, a Acusação da CMVM faz uma descrição extensa e pormenorizada dos
factos, sendo constituída pelas seguintes partes:
a) Parte I – Enquadramento Geral – que contém quatro capítulos de
factualidade (“Sociedades off-shore sedeadas em Cayman”, “Contratos ABN
Notes”, “Off-shore Góis Ferreira” e “Vertente Imobiliária”)
b) Parte II – Informação Financeira Divulgada – que identifica os segmentos
(i) dos documentos de prestação de contas relativos aos anos de 1999 a 2007
e (ii) da informação referente à actividade, resultados e situação económica
no 3.º trimestre de 2007 (divulgada a 06/11/2007) que não reflectiam de
forma completa, verdadeira e lícita as operações realizadas pelo BCP.
Adicionalmente, identifica os segmentos do comunicado divulgado pelo BCP
no SDI, a 23/12/2007, que não é verdadeiro;
c) Parte III – Da Informação Financeira Verdadeira Apropriada – que
indica fundamentadamente as normas contabilística de mediação entre as
operações realizadas e a sua correcta contabilização;
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d) Parte IV – Qualidade da Informação – que demonstram o preenchimento
dos pressupostos típicos da violação do artigo 7.º do CdVM (e do artigo
389.º/1 do CdVM);
e) Parte V – Imputação dos Factos – que imputa, individualmente, a cada um
dos onze arguidos, a responsabilidade pela prática das infracções supra
descritas (nas Parte II a IV);
f)

os Anexos à Acusação – que descrevem factualidade relativa à cotação BCP,
ao universo empresarial do BCP, às off-shore Cayman, aos contratos
celebrados com o ABN AMRO, às off-shore Góis Ferreira, à Vertente
Imobiliária e aos imóveis dados em garantia ao BCP.

5.

Pelo que, apesar de não ser exigível, a acusação da CMVM preenche as
exigências do artigo 283.º/3 do CPP.

6.

Se virmos a prática da nossa jurisprudência bem verificamos que a descrição
fáctica pode ser muitíssimo mais sumária que a da acusação da CMVM. Basta
cotejar o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 516/99, Processo n.º 225/99, 1ª
Secção Plenário, maxime a muito sumária e alusiva descrição que é feita dos
factos (ver igualmente os Acórdãos do Tribunal Constitucional n.º 425/99,
Processo n.º 228/99, Plenário, de 8-7-1999, Acórdão do Tribunal Constitucional
n.º 451/99, Processo n.º 227/99, Plenário, de 8-7-99, Acórdão do Tribunal
Constitucional n.º 450/99, Processo n.º 226/99, 2ª Secção, de 8-7-99, Acórdão do
Tribunal Constitucional n.º 628/99, Processo n.º 548/99, Plenário, de 17-11-99). E
note-se que, nestes casos trata-se de:
a) uma decisão (não de uma mera acusação) em matéria contra-ordenacional; e
b) uma decisão judicial (e não meramente administrativa).

7.

Termos em que de nenhum vício padece a acusação.
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Subsecção V Da alegada insuficiência da acusação em sede de imputação
subjectiva
1.

A alegada insuficiência da acusação em sede de imputação subjectiva é questão
suscitada pela(s) defesa(s) nos seguintes passos das contestações dos arguidos:
a) Jardim Gonçalves (artigos 1080-1105, fls. 15499-15506);
b) Christopher de Beck (artigos 50-55, 59-66 e 81-114, fls. 15999- 16000,
16001-16002 e 16004-16010);
c) Alípio Dias (artigos 57-118, 129-131 e 133-138, fls. 17233-17251, 1725317254 e 17254-17256);
d) Paulo Teixeira Pinto (artigos 18-69, fls. 17479-17489);
e) Arguido A. (artigos 107-125, fls. 17565-17566v);
f)

2.

Arguido B. (artigos 203-216, fls. 17845-17848).

Em sede de imputação subjectiva a Acusação descreve factos que permitem concluir
pelo preenchimento do tipo subjectivo.

3.

As mais das vezes, como é consabido, mesmo em processo penal, as acusações
limitam-se a afirmar que “A arguida agiu consciente e voluntariamente na comissão
da infracção que lhe é imputada, que lhe é portanto imputada a título doloso”.

4.

Não é esse o caso da Acusação da CMVM nos presentes autos.

5.

Com efeito, para cada uma das infracções são descritos factos que permitem
preencher os elementos cognitivo e volitivo do dolo.

6.

Assunto que se retoma infra, com maior detalhe, a propósito da imputação
subjectiva (no Título VIII da presente Decisão).

Subsecção VI Da alegada insuficiência da acusação em sede de imputação da
conduta
1.

Alegam a insuficiência da acusação em sede de imputação da conduta os arguidos
seguintes nas suas contestações:
a) Jardim Gonçalves (artigos 1050-1079 da contestação, fls. 15491-15498);
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b) Filipe Pinhal (artigos 362-365 da contestação, fls. 15653-15655);
c) Christopher de Beck (artigos 73-80 da contestação, fls. 16003-16004);
d) António Castro Henriques (artigos 231-235 da contestação, fls. 16200);
e) Alípio Dias (artigos 126-128 da contestação, fls. 17252);
f)

Arguido A. (artigos 89-106 da contestação, fls. 17563-17565, e artigos 126130 da contestação, fls. 17566v-17567);

g) Arguido B. (artigos 197-202 da contestação, fls. 17843-17844).
2.

Na acusação, após demonstrar a prática das contra-ordenações por parte do Banco
BCP, a CMVM imputou, individualmente, a cada um dos arguidos as contraordenações praticadas.

3.

Para tanto, a CMVM não se limitou a enunciar os cargos desempenhados por cada
um assumidos (já per se relevantes).

4.

A CMVM enunciou, caso a caso:
a) actos praticados por cada um dos arguidos no exercício das suas funções no
BCP relevantes para as contra-ordenações de que foram acusados;
b) as procurações de que beneficiou cada arguido (quando foi caso disso),
emitidas por sociedades off-shore com intervenção relevante na matéria dos
autos;
c) os demais factos praticados relativos a entidades off-shore e à transmutação
(de parte) das perdas sofridas (através de operações relacionadas com o sector
imobiliário);
d) os factos praticados, em diferentes qualidades, relativos à aprovação de
documentos de prestação de contas do BCP (quando foi caso disso).

5.

O que significa que a CMVM enunciou, individual e especificadamente, condutas
praticadas por cada um dos arguidos que eram domináveis e foram dominadas
pela vontade dos agentes104.

6.
104

Ou seja, a Acusação trata da acção dos arguidos enquanto facto voluntário.
Cf. Teresa Beleza – Direito Penal, 2.º Volume, AAFDL, Lisboa, p. 93.
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7.

Em acréscimo, essas condutas constituem factos primários dos quais se pode
retirar legitimamente não só a prática das contra-ordenações como o
conhecimento dos factos que as preenchem e a vontade da sua prática, como se
demonstrará em sede própria.

8.

Termos em que a imputação da conduta na acusação não é insuficiente.

Capítulo V – Das alegadas violações da Constituição e de normas internacionais
Secção I Da inconstitucionalidade de normas
1.

Nas contestações que apresentaram todos os arguidos suscitam, em maior ou
menor medida, diversas questões de constitucionalidade, ora imputadas a
preceitos legais, ora imputadas a interpretações ou dimensões normativas de
preceitos legais, ora imputadas à própria acusação ou a outras decisões, actos ou
omissões processuais – ou, mesmo, pré-processuais – da CMVM.

2.

Quase se pode dizer, por isso, que não há preceito aplicado ou aplicável ou
comportamento (ou omissão de comportamento) processual da CMVM em
relação aos quais não seja imputado por algum dos arguidos um juízo de
inconstitucionalidade. E, normalmente, adiante-se, quase sempre por violação de
uma multiplicidade de preceitos e princípios constitucionais.

3.

Uma leitura mais atenta, nesta parte, das diferentes contestações torna, porém,
evidentes duas realidades, que prejudicam decisivamente a consistência da
generalidade dos juízos de inconstitucionalidade lançados pelos arguidos:
(i) que a generalidade das questões de constitucionalidade que são suscitadas
assenta decisivamente num pressuposto – que as garantias constitucionais do
processo penal valem todas e na mesma medida para o processo contraordenacional – que não é verdadeiro; e
(ii) que frequentemente os Arguidos se limitam a lançar o juízo de
inconstitucionalidade sem qualquer esforço argumentativo mais consistente
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dirigido a demonstrar em que medida é que se verifica a inconstitucionalidade
que invocam.
Concretizando melhor.
4.

Com efeito, como infra mais detalhadamente se verá, muitos dos juízos de
inconstitucionalidade

formulados

pelos

diferentes

arguidos

assentam

decisivamente no pressuposto de que valem para o ilícito de mera ordenação
social e para o seu processo as mesmas regras, princípios e garantias
constitucionais que valem para o ilícito e processo penal o que, como o próprio
Tribunal Constitucional não se tem cansado de afirmar em inúmeros Acórdãos,
não é verdade.
5.

A regra nesta matéria é, aliás, exactamente a contrária; para o ilícito e processo
contra-ordenacional não valem, em geral, as mesmas garantias constitucionais que
valem para o ilícito e processo penal.

6.

Mas, sendo assim, como efectivamente é, manifestamente não é suficiente, como
nas mais das vezes fazem os ora arguidos, para sustentar um juízo de
inconstitucionalidade referido a uma determinada solução normativa na área do
processo contra-ordenacional, argumentar que tal solução normativa seria
inconstitucional no âmbito do processo penal e concluir que, por isso, sê-lo-á
igualmente em matéria de processo contra-ordenacional.

7.

Em suma: manifestamente não é suficiente, como recorrentemente fazem os
arguidos, argumentar em processo penal (e citar doutrina e jurisprudência
proferida nesse contexto) para depois concluir, num passo de mágica, em
processo contra-ordenacional.

8.

É certo que por vezes os arguidos concluem que a mesma solução normativa que
está prevista para o processo penal vale igualmente, por imperativo
constitucional, para o processo contra-ordenacional. Isso, porém, é que teria de
ser demonstrado (e não apenas afirmado), caso a caso, para cada uma das
inconstitucionalidades por si suscitadas e, como veremos, nunca foi feito, ou, pelo
menos, nunca o foi de forma minimamente consistente.
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9.

Isto dito, e ainda antes de apreciarmos, mais detalhadamente, cada uma das
específicas questões de constitucionalidade normativa suscitadas pelos diferentes
arguidos, recordaremos alguma daquela jurisprudência constitucional a que vimos
fazendo referência, no sentido da autonomia e não equiparação entre as garantias
constitucionais do direito e processo penal, por um lado, e do direito e processo
contra-ordenacional, pelo outro.

10.

Assim, logo no Acórdão n.º 158/92105, ponderou o Tribunal Constitucional, numa
formulação que é inteiramente transponível para os presentes autos de contraordenação:
“O juízo de inconstitucionalidade formulado pela recorrente relativamente às
normas que aqui se questionam assenta, essencialmente, na consideração de que
o ilícito de mera ordenação social dispõe de natureza idêntica à do ilícito
criminal, devendo assim, quanto a ele, valer o quadro de princípios e garantias
constitucionais próprias do direito e do processo criminal. Todavia, como a
seguir se verá, semelhante entendimento não tem razão de ser”.

11.

E, mais à frente, agora recordando palavras de EDUARDO CORREIA, acrescentou
ainda aquele Tribunal:
“Hoje é pacífica a ideia de que entre os dois ramos de direito [criminal e contraordenacional] medeia uma autêntica diferença: não se trata apenas de uma
diferença de quantidade ou puramente formal, mas de uma diferença de
natureza. A contra-ordenação «é um aliud que se diferencia qualitativamente do
crime na medida em que o respectivo ilícito e as reacções que lhe cabem não são
directamente fundamentáveis num plano ético-jurídico, não estando, portanto,
sujeitas aos princípios e corolários do direito criminal (…)».

12.

Finalmente, mas acompanhando agora as palavras de FIGUEIREDO DIAS, ainda
afirmou, reforçando aquela conclusão:
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Disponível em www.tribunalconstitucional.pt.
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“De tudo o exposto pode dizer-se, acompanhando Figueiredo Dias (…) que são
diferentes, com efeito, os princípios jurídico-constitucionais, materiais e
orgânicos, a que se submetem entre nós a legislação penal e a legislação das
contra-ordenações (…)”.
13.

Mais recentemente, no Acórdão n.º 659/2006106, o Tribunal Constitucional fez
uma síntese da sua própria jurisprudência até então nesta matéria. Nessa síntese,
afirma, designadamente, aquele Tribunal:
“Com a introdução dessa norma constitucional [o Acórdão refere-se ao artigo
32º, nº 10, da CRP] (efectuada, pela revisão constitucional de 1989, quanto aos
processos de contra-ordenação, e alargada, pela revisão de 1997, a quaisquer
processos sancionatórios) o que se pretendeu foi assegurar, nesses tipos de
processos, os direitos de audiência e de defesa do arguido, direitos estes que, na
versão originária da Constituição, apenas estavam expressamente assegurados
aos arguidos em processos disciplinares no âmbito da função pública (artigo
270.º, n.º 3, correspondente ao actual artigo 269.º, n.º 3). Tal norma implica tãosó ser inconstitucional a aplicação de qualquer tipo de sanção, contraordenacional, administrativa, fiscal, laboral, disciplinar ou qualquer outra, sem
que o arguido seja previamente ouvido (direito de audição) e possa defender-se
das imputações que lhe são feitas (direito de defesa), apresentando meios de
prova e requerendo a realização de diligências tendentes a apurar a verdade (cf.
JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS, Constituição Portuguesa Anotada, tomo I,
Coimbra, 2005, p. 363). É esse o limitado alcance da norma do n.º 10 do artigo
32.º da CRP, tendo sido rejeitada, no âmbito da revisão constitucional de 1997,
uma proposta no sentido de se consagrar o asseguramento ao arguido, “nos
processos disciplinares e demais processos sancionatórios”, de “todas as
garantias do processo criminal” (artigo 32.º-B do Projecto de Revisão
Constitucional n.º 4/VII, do PCP; cf. o correspondente debate no Diário da
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Assembleia da República, II Série-RC, n.º 20, de 12 de Setembro de 1996, pp.
541-544, e I Série, n.º 95, de 17 de Julho de 1997, pp. 3412 e 3466)” (…).
14.

E, mais à frente, ainda no mesmo aresto, acrescenta-se:
“Constitui afirmação recorrente na jurisprudência do Tribunal Constitucional a
da não aplicabilidade directa e global aos processos contra-ordenacionais dos
princípios constitucionais próprios do processo criminal, desde logo o princípio
da judicialização da instrução consagrado no n.º 4 do artigo 32.º (neste sentido:
Acórdão n.º 158/92). A diferença de “princípios jurídico-constitucionais,
materiais e orgânicos, a que se submetem entre nós a legislação penal e a
legislação das contra-ordenações” reflecte-se “no regime processual próprio de
cada um desses ilícitos”, não exigindo “um automático paralelismo com os
institutos e regimes próprios do processo penal (…). Assentando na liberdade de
conformação do legislador ordinário, ao qual não é constitucionalmente
imposta a equiparação de garantias do processo criminal e do processo contraordenacional, o Acórdão n.º 50/99 não julgou inconstitucional a norma da parte
final do artigo 66.º do RGCO, que afasta a redução a escrito da prova produzida
na audiência em 1.ª instância. Ainda como exemplos da admissibilidade
constitucional da diferenciação de regimes podem citar-se: (i) os Acórdãos n.ºs
473/2001 e 395/2002 (…) (ii) os Acórdãos n.ºs 50/2003, 62/2003, 249/2003,
469/2003 e 492/2003 (…) (iii) o Acórdão n.º 581/2004 (…) (iv) o Acórdão n.º
325/2005 (…)”.

15.

O essencial desta jurisprudência foi posteriormente reiterado, por exemplo, no
Acórdão n.º 313/2007, onde se pode ler, sempre no mesmo sentido, que:
“Esta variação do grau de vinculação aos princípios do direito criminal, e a
autonomia do tipo de sanção previsto para as contra-ordenações, repercute-se a
nível adjectivo, não se justificando que sejam aplicáveis ao processo contraordenacional duma forma global e cega todos os princípios que orientam o
direito processual penal”. E, mais à frente, que “a introdução do nº 10 no artº
32º, da C.R.P., (…) denunciou o pensamento constitucional que os direitos
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consagrados para o processo penal não tinham uma aplicação directa aos
demais processos sancionatórios, nomeadamente ao processo de contraordenação”.
16.

Finalmente, a mais recente jurisprudência constitucional têm reiterado esta
posição em Acórdãos tirados precisamente em situações em que o Tribunal
Constitucional intervêm como entidade com competência para a aplicação de
coimas em matéria de infracções às regras sobre o financiamento dos partidos
políticos e das campanhas eleitorais. Nesse sentido, pode ler-se, designadamente,
nos Acórdãos n.ºs 99/2009 e 405/2009107:
“Conforme salientado já por este Tribunal, a norma do artigo 32º, n.º10, da CRP
(…) implica a inviabilidade constitucional da aplicação de qualquer tipo de
sanção, contra-ordenacional, administrativa, fiscal, laboral, disciplinar ou qualquer outra, sem que o arguido seja previamente ouvido (direito de audição) e
possa defender-se das imputações que lhe são feitas (direito de defesa), reagindo
contra uma acusação prévia, apresentando meios de prova e requerendo a
realização de diligências tendentes a apurar a verdade (…).
Sem prejuízo dos demais direitos que outras normas constitucionais incluem no
conjunto das garantias asseguradas aos arguidos em processos sancionatórios
(cfr. Artigo 20º da CRP), o alcance atribuível à norma do n.º10 do artigo 32º é,
todavia, conforme igualmente acentuado na jurisprudência constitucional,
apenas o que se deixou exposto, tendo sido rejeitada, no âmbito da revisão
constitucional de 1997, uma proposta no sentido de se consagrar o
asseguramento ao arguido, “nos processos disciplinares e demais processos
sancionatórios”, de “todas as garantias do processo criminal” (…).
Quer isto significar que a configuração constitucional do processo contraordenacional, se o subordina ao reconhecimento de um conjunto de garantias
inerentes à respectiva natureza sancionatória, não o equipara, contudo, ao
processo penal, não conduzindo, por isso, no plano da aplicação do direito
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ordinário, à directa transposição para o primeiro de todas e quaisquer regras
expressamente previstas para o segundo, designadamente em termos de os
elementos que este particularmente inclui se tornarem, só por isso, comuns
àquele.
Da modelação constitucional do processo contra-ordenacional extraem-se,
portanto, duas ideias de sentido aparentemente oposto mas complementar: a de
que o processo contra-ordenacional, como sancionatório que é, se encontra
subordinado ao reconhecimento de um conjunto de garantias que o aproximam
do processo penal; e a de que tais garantias não são equivalentes ou
equiparáveis às garantias asseguradas no âmbito do processo criminal,
designadamente em termos de viabilizar a conversão daquela aproximação
numa sobreposição integral de regimes.
Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência constitucional.
Em vários dos seus arestos, este Tribunal teve já oportunidade de afirmar que
“não é constitucionalmente imposta a equiparação de garantias do processo
criminal e do processo contra-ordenacional”, uma vez que a diferença de
“princípios jurídico-constitucionais, materiais e orgânicos, a que se submetem
entre nós a legislação penal e a legislação das contra-ordenações” se reflecte
“no regime processual próprio de cada um desses ilícitos”, não se exigindo, por
isso, “um automático paralelismo com os institutos e regimes próprios do
processo penal (Acórdão n.º344/93).
No desenvolvimento de tal perspectiva, escreveu-se inclusivamente no Acórdão
n.º 581/2004 que “a garantia constitucional dos direitos de audiência e de
defesa em processo contra-ordenacional (n.º 10 do artigo 32.º da Constituição)
não pode comportar a consagração de um princípio da estrutura acusatória do
processo idêntico ao que a Constituição reserva, no n.º 5 do artigo 32.º, para o
«processo criminal»” (itálico nosso) (…)”.
17.

É, pois, tendo sempre bem presente esta jurisprudência constitucional –
jurisprudência que os arguidos omitem por completo – que há que enfrentar as
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diferentes questões de constitucionalidade que são suscitadas pelos diversos
Arguidos.
18.

Vejamos, pois, cada uma delas.

Subsecção I Da inconstitucionalidade por confusão no mesmo órgão dos poderes de
investigação, acusação e julgamento
1.

Considera o Arguido Jardim Gonçalves que as normas de que decorre a atribuição
a um mesmo órgão (no caso o Conselho Directivo da CMVM) dos poderes de
investigação, acusação e julgamento das contra-ordenações previstas no CdVM,
designadamente o artigo 9.º do Estatuto da CMVM, são materialmente
inconstitucionais, por violação do princípio da separação de poderes, dos “artigos
2.º, 20.º, número 4, e 32.º, números 2, 5 e 8 da Constituição, bem como dos
direitos fundamentais do Arguido quanto às garantias do processo criminal (artigo
32.º da CRP)” (artigos 159-212 da contestação, fls. 15283-15296). Sem qualquer
razão, porém, como já antes se demonstrou e agora se reforçará.

2.

Os artigos 408.º do CdVM e artigo 9.º, alínea p) do Estatuto da CMVM
determinam efectivamente que o Conselho Directivo da CMVM tenha poderes
para acusar e decidir os processos de contra-ordenação da sua competência.

3.

Mas, essa atribuição a uma mesma pessoa colectiva (a CMVM) – e, no caso, ao
mesmo órgão (o seu Conselho Directivo) – dos poderes de acusar e decidir, em
primeira “instância”, em processos de contra-ordenação por si instaurados por
infracção às regras a que estão sujeitas as entidades emitentes de valores
mobiliários em nada contende com qualquer princípio ou preceito constitucional.

4.

Desde logo a invocação, neste contexto, do princípio constitucional da separação
de poderes, é não apenas destituída de qualquer fundamento racional como,
mesmo, difícil de compreender.

5.

Com efeito, a este propósito o arguido limita-se a formular uma série de
afirmações genéricas sobre o conteúdo do princípio da separação de poderes –
com muitas das quais até se poderia estar de acordo – sem nunca explicar
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exactamente em que medida é que, no seu entendimento, a norma em causa [o
artigo 9.º do Estatuto da CMVM, designadamente a sua alínea p)] contende com
aquele princípio.
6.

Tanto mais que, como o próprio arguido reconhece (n.º 172 da Contestação) não
pretende discutir “a constitucionalidade das normas legais que conferem às
autoridades administrativas independentes a competência para proceder ao
julgamento pela prática de contra-ordenações”, admitindo mesmo (n.º 173 da
contestação) perfilhar “o entendimento doutrinário e jurisprudencial maioritário
no sentido de considerar que essa atribuição de competência é conforme à
Constituição”.

7.

Mas, se é assim, que exacta dimensão do princípio da separação de poderes é que
é e em que medida violada pela atribuição ao Conselho Directivo da CMVM, nos
termos da alínea p) do artigo 9.º do Estatuto da CMVM, do poder de “deduzir
acusação ou praticar acto análogo que impute os factos ao arguido e aplicar
coimas e sanções acessórias em processo de contra-ordenação”?

8.

O arguido não vai muito mais longe nessa explicação e percebe-se porquê, uma
vez que esse é um caminho que manifestamente não tem saída.

9.

É que, e desde logo, como já se disse, o poder de instaurar, instruir e decidir
processos de contra-ordenação não é um poder soberano. E é só neste plano que o
princípio da separação de poderes joga o seu papel.

10.

Acresce, como também já se disse e agora se recorda, esta cumulação de poderes
não é sequer uma exclusividade do regulador do mercado de valores mobiliários,
nem uma opção inteiramente livre ou uma peculiaridade da realidade portuguesa.

11.

Com efeito, o mesmo acontece com as demais entidades administrativas
independentes, com a Comissão Europeia e, nos EUA, com a SEC (Securities and
Exchange Commission), entidade congénere da CMVM.

12.

Dito isto apenas se acrescenta, para não deixar passar em claro uma afirmação
feita pelo Arguido (n.º 190 da contestação) que não corresponde à verdade, que,
neste caso concreto, não foi sequer o Conselho Directivo da CMVM mas o
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Governo que criou as normas (os artigos 7.º e 389.º do CdVM) que descrevem e
punem a contra-ordenação que agora se aprecia pelo que, pelo menos neste caso,
não há sequer qualquer confusão entre a entidade que criou e que aplicou o
Direito com base no qual os Arguido foram acusados.
13.

Alega ainda o arguido (no n.º 192 da contestação), por outro lado, que esta
cumulação na mesma pessoa colectiva da competência para investigar, acusar e
decidir viola também o “princípio do inquisitório”, previsto no artigo 32.º/5 da
Constituição.

14.

A referência ao “princípio do inquisitório” decorre, seguramente, de um lapso,
pois que o que se consagra naquele artigo 32.º, n.º 5, da Constituição, não é, como
ali se diz, o princípio do inquisitório, mas precisamente o seu contrário; i.e., o
princípio do acusatório ou a estrutura acusatória do processo penal.

15.

Para sustentar a conclusão de que a norma que, nesta parte, vem questionada,
viola o artigo 32.º, n.º 5, da Constituição, o Arguido escuda-se na doutrina
(designadamente em Teresa Beleza) que, referindo-se ao processo penal, escreve
que “não seria legítimo o Código de Processo Penal estabelecer um regime
segundo o qual fosse o mesmo juiz a investigar, acusar e julgar, porque se o
fizesse claramente quando o juiz viesse a julgar a causa já teria os seus pré-juízos,
os seus preconceitos, formados em relação à causa, uma vez que teria
desenvolvido um esforço no sentido da investigação e da acusação”.

16.

A partir desta afirmação – cuja validade, no âmbito do processo penal, ninguém
discute verdadeiramente – extrai o arguido a conclusão (n.º 193 da contestação),
no que constitui um exemplo do tal “passo de mágica” a que nos referíamos antes,
de que “por identidade de razões (neste caso sobejamente verificadas), e pela
norma do artigo 32.º, n.º 10, da Constituição, também isto deveria suceder quanto
aos processos contra-ordenacionais e aplicação das respectivas sanções por
Autoridades Administrativas Independentes”.

17.

Mas não é verdade.
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18.

Não há identidade de razões que permita transpor para a fase administrativa
do processo contra-ordenacional a imposição constitucional da estrutura
obrigatória do processo penal.

19.

E o Tribunal Constitucional tem-no dito repetidamente.

20.

Com

efeito,

a

(não)

aplicação

ao

processo

contra-ordenacional,

designadamente à sua fase administrativca, da estrutura acusatória prevista
pela Constituição para o processo penal é, aliás, matéria perfeitamente
consolidada na jurisprudência constitucional, como inequivocamente decorre,
designadamente, do já citado Acórdão n.º 581/04, onde expressamente se escreveu
que “a garantia constitucional dos direitos de audiência e de defesa em
processo contra-ordenacional (n.º 10 do artigo 32.º da Constituição) não pode
comportar a consagração de um princípio da estrutura acusatória do
processo idêntico ao que a Constituição reserva, no n.º 5 do artigo 32.º, para o
«processo criminal»”.
21.

Para além da invocação do artigo 32.º, n.º 5, da Constituição, o arguido refere-se
ainda (n.º 201 da contestação) a uma alegada violação dos artigos 2.º, 20.º, n.º 4, e
32.º n.ºs 2 e 8 da Constituição.

22.

Trata-se, porém, neste caso, de uma conclusão que não vem sustentada em
qualquer esforço argumentativo autónomo tendente a mostrar em que medida é
que a norma que vem questionada contende com o conteúdo de cada um daqueles
preceitos e princípios constitucionais.

23.

E, de facto, compreende-se que assim seja, uma vez que é manifesta a inexistência
de qualquer conflito entre, por um lado, a norma que nesta parte vem questionada
e os n.ºs 2 e 8 do artigo 32.º da Constituição, que se limitam a consagrar, no caso
do primeiro, o direito à presunção da inocência e ao julgamento no mais curto
prazo compatível com as garantias de defesa e, no caso do segundo, a nulidade
das provas “obtidas mediante tortura, coacção, ofensa da integridade física e
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moral da pessoa, abusiva intromissão na vida privada, no domicílio, na
correspondência ou nas telecomunicações”.
24.

Acaso a cumulação no Conselho Directivo da CMVM dos poderes de acusar e
decidir, em primeira “instância”, processos de contra-ordenação, implica que as
provas carreadas para o processo o tenham sido “mediante tortura, coacção,
ofensa da integridade física e moral da pessoa, abusiva intromissão na vida
privada, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações”?

25.

À falta de um esclarecimento do arguido não se pode saber, com efeito, onde
possa estar a possível ligação entre os dois conteúdos normativos.

26.

Finalmente, inexistindo qualquer situação constitucionalmente censurável do
ponto de vista das garantias que o legislador constitucional entendeu estender ao
processo contra-ordenacional, desaparece a base argumentativa que poderia
sustentar uma alegada violação dos artigos 2.º ou 20.º, n.º 4 da Constituição.

27.

Dito de outra forma: assente que o legislador constitucional, intencionalmente,
não pretendeu estender à fase administrativa do processo contra-ordenacional a
estrutura acusatória constitucionalmente imposta para o processo penal, ou que a
solução normativa que, nesta matéria, está consagrada no CdVM ou nos Estatutos
da CMVM, não implica qualquer violação da presunção de inocência ou da
utilização de provas obtidas nas circunstâncias descritas no n.º 8 do artigo 32.º da
Constituição, desaparece a base factual e argumentativa que poderia sustentar a
conclusão de que essa mesma solução contende com o respeito devido à essencial
dignidade da pessoa humana (artigo 2.º da CRP) ou com o direito a um processo
justo e equitativo (artigo 20.º/4 da Constituição).

28.

Refere-se, por último, o arguido, de forma completamente vaga, a uma alegada
violação “dos direitos fundamentais do arguido quanto às garantias do processo
criminal” (n.ºs 203 a 211 da contestação), sem, contudo, mais uma vez,
acrescentar absolutamente nada que, para além do que já fora por si alegado e já
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aqui

foi

especificamente

rebatido,

relacione

a

norma

que

considera

inconstitucional com aqueles direitos fundamentais.
29.

Isto dito, mais não resta do que concluir que, ao contrário do que vem alegado, os
artigos que, nesta parte, vêm questionados, não são inconstitucionais, não
violando, designadamente, o princípio da separação de poderes, os “artigos 2.º,
20.º, número 4, e 32.º, números 2, 5 e 8 da Constituição, ou os direitos
fundamentais do arguido quanto às garantias do processo criminal (artigo 32.º da
CRP)”.

Secção II Da alegada inconstitucionalidade das interpretações de normas
Subsecção I Da inconstitucionalidade da interpretação das normas relativas à
supervisão
1.

Considera o Arguido Jardim Gonçalves, em síntese, que os artigos 360.º, n.º 1,
alínea e), n.º 2, 381.º, 389.º, n.º 3, alíneas b) e c), 401.º, n.º 1 e 408.º, n.º 1, do
CdVM, 33.º, n.º 1, 41º, n.º 2 e 54.º, n.º 2, do RGCORD e 125.º, 126.º, n.ºs 1 e 2
alínea a), n.º 3, 241.º e 262.º do CPP, quando interpretados em termos de permitir
à CMVM utilizar em processo de contra-ordenação contra uma pessoa colectiva
os elementos probatórios obtidos dessa mesma pessoa colectiva no âmbito de um
processo de supervisão de carácter não sancionatório e sob cominação implícita da
prática de uma contra-ordenação ou de um crime de desobediência, já depois de
aquela entidade ter tido notícia de factos com eventual relevância contraordenacional, mas sem que tenha instaurado o respectivo processo contraordenacional e sem que tenha informado a visada de que era suspeita da prática de
actos ilícitos contra-ordenacionais e/ou que estava a investigar a prática de actos
ilícitos contra-ordenacionais, é inconstitucional, por violação dos artigos 2.º,
20.º/4, 26.º/1, 32.º/1, 2, 5, 8 e 10 da Constituição (artigo 338 da contestação, fls.
15335-15336).
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2.

A este propósito há que começar por dizer que, colocada nestes termos, a questão
não tem sequer relevância no âmbito do presente processo de contra-ordenação,
uma vez que não está aqui em causa “a utilização em processo de contraordenação contra uma pessoa colectiva dos elementos probatórios obtidos dessa
mesma pessoa colectiva”, mas, o que é diferente, a possibilidade de utilização em
processo de contra-ordenação contra diferentes pessoas singulares dos elementos
probatórios obtidos, ao abrigo de poderes de supervisão, da pessoa colectiva onde
aquelas desempenhavam funções.

3.

Assim, a concreta questão de constitucionalidade que, nesta parte, é suscitada pelo
Arguido, é, neste processo, meramente académica, em nada podendo afectar o seu
resultado.

4.

Não obstante, não deixaremos de demonstrar que, ao contrário do que vem
alegado, não é verdade que a utilização pela CMVM, como prova que fundamenta
decisão condenatória, de elementos fornecidos por entidade supervisionada, não
viola o princípio da presunção de inocência, nem o direito à não autoincriminação, nem nenhum dos outros preceitos ou princípios constitucionais
invocados pelo Arguido.

5.

Vejamos, mais desenvolvidamente, porquê.

A – Alegada violação do Princípio da Presunção de Inocência
1.

A CMVM não nega a vigência do princípio da presunção de inocência em todo o
direito sancionatório, designadamente, nos processos de contra-ordenação da sua
competência.

2. Contudo, o princípio da presunção da inocência não tem o sentido e o alcance que
os arguidos lhe querem dar. Com efeito, o princípio da presunção da inocência
não obsta à obtenção de prova e, em todos os sistemas sancionatórios, o arguido
pode ser fonte de prova.
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3. O que o artigo 32.º/2 da Constituição, que consagra o princípio da presunção de
inocência, estabelece é que “Todo o arguido se presume inocente até ao trânsito
em julgado da sentença de condenação, devendo ser julgado no mais curto prazo
compatível com as garantias de defesa”.
4. Deste preceito constitucional, na esteira de J. J. GOMES CANOTILHO e VITAL
MOREIRA, para além da obrigação de julgar com celeridade, podem retirar-se os
seguintes corolários108:
a)

a proibição de inversão de ónus da prova em detrimento do arguido;

b)

a preferência pela sentença de absolvição contra o arquivamento do
processo;

c)

a exclusão da fixação de culpa em despachos de arquivamento;

d)

a não incidência de custas sobre arguido não condenado;

e)

a proibição da antecipação de verdadeiras penas a título de medidas
cautelares;

f)

proibição de efeitos automáticos da instauração do procedimento criminal;

g)

natureza excepcional e de última instância das medidas de coacção,
sobretudo as limitativas ou proibitivas da liberdade;

h)

princípio in dubio pro reo, implicando a absolvição em caso de dúvida do
julgador sobre a culpabilidade do acusado.

5. De entre estes corolários não se encontra qualquer proibição de valorar prova obtida
junto do arguido.
6. Com efeito, o princípio da presunção de inocência não ancora (pelo menos de forma
imediata) qualquer proibição nesse sentido – vide o Acórdão n.º 695/95 do
Tribunal Constitucional109.

108

Cf. . J. J. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição da República Anotada, Volume I, 4.ª
Edição Revista, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, p. 518.
109
Também neste sentido vide Vânia Costa RAMOS, «Corpus Iuris 2000 – Imposição ao arguido de
entrega de documento para prova e neno tenetur se ipsum accusare (Parte II)», Revista do Ministério
Público, n.º 109, Ano 28, Jan-Mar 2007, p. 67-68.
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7. A questão deve, pois, ser centrada à luz do designado direito à não autoincriminação (nemo tenetur se ipsum accusare)110 nos termos em que este é
consagrado no direito português.

B – Alegada Violação do Direito à Não Auto-Incriminação
1.

(i) A este propósito há que começar por afirmar que não há norma
Constitucional, nem infra-constitucional, que consagre genericamente o
direito à não auto-incriminação (princípio nemo tenetur se ipsum accusare) no
direito português.

2.

Há, tão só, norma legal que consagra a dimensão de direito ao silêncio do arguido
em processo penal (artigos 61.º/1/d, 343.º/1 e 345.º/1 do CPP).

3.

Admite-se que o direito ao silêncio previsto no CPP concretiza garantias
processuais que a Constituição prevê em matéria criminal, mas salienta-se que
isso não implica necessariamente que se trate de um direito directo e imediato
com toda a extensão a todos os ramos do Direito sancionatório (para além do
penal)111.

4.

Em qualquer caso, como afirmam Jorge de Figueiredo DIAS e Manuel da Costa
ANDRADE, o próprio direito declarativo ao silêncio dos arguidos pode ser
afastado112.

5.

Com efeito, desde logo, não assiste ao arguido o direito (declarativo) ao silêncio
relativamente às perguntas sobre a sua identidade (nome, filiação, freguesia e

110

Também assim Augusto SILVA DIAS e Vânia Costa RAMOS, O Direito à Não Auto-Inculpação (Nemo
Tenetur Se Impsum Accusare) no processo Penal e Contra-Ordenacional Português, Coimbra Editora,
Coimbra, 2009, p. 14-17.
111
Também neste sentido vide Jorge de FIGUEIREDO DIAS, Manuel da COSTA ANDRADE, p. 35 e ss. do
parecer «Poderes de Supervisão, Direito ao Silêncio e Provas Proibidas» (junto a fls. 24483-24541),
também disponível em Supervisão, Direito ao Silêncio e Legalidade da Prova, Almedina, Coimbra, 2009,
p. 41 e ss..
Vide, em síntese, o elenco de garantias processuais constitucionais em J. J. Gomes CANOTILHO, Direito
Constitucional e Teoria da Constituição, 3.ª edição, Almedina, Coimbra, p. 268-271.
112
Jorge de FIGUEIREDO DIAS, Manuel da COSTA ANDRADE, p. 42 do parecer «Poderes de Supervisão,
Direito ao Silêncio e Provas Proibidas» (junto a fls. 24483-24541), também disponível em Supervisão,
Direito ao Silêncio e Legalidade da Prova, Almedina, Coimbra, 2009, p. 45.
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concelho de naturalidade, data de nascimento, estado civil, profissão, local de
trabalho e residência), sobre antecedentes criminais e processos pendentes
(artigos 61.º/3/b e 342.º do CPP).
6.

Limitações ao direito ao silêncio a que se pode fazer acrescer os meios ocultos de
investigação, por exemplo, as escutas telefónicas (artigo 187.º do CPP), admitidos
no direito processual penal e que conduzem, tantas vezes, à recolha de declarações
auto-incriminatórias.

7.

(ii) Por outro lado, o direito à não auto-incriminação, tal como é consagrado no
nosso Direito processual penal, não obsta a que, mesmo em processo penal,
possam ser exigidos ao arguido comportamentos activos.

8.

Assim o impõe o artigo 61.º/3/d do CPP, norma legal que obriga o arguido a
sujeitar-se a diligências de prova, em solução corroborada pelo artigo 60.º do CPP
que ressalva que o reconhecimento dos direitos e deveres do arguido não
prejudica a efectivação de diligências probatórias.

9.

Assim, a título exemplificativo, ao arguido em processo penal pode ser exigidos
os seguintes comportamentos (mesmo quando realizados contra a vontade
expressa do arguido):
a) participar numa linha de reconhecimento (artigo 147.º do CPP);
b) estar presente numa acareação (artigo 146.º do CPP);
c) submeter-se a provas para detecção dos estados de influenciado pelo álcool
ou substâncias psicotrópicas (artigos 152.º e 153.º do Código da Estrada), sob
pena de incorrer no crime de desobediência; ou
d) sujeitar-se a colheitas, por expiração, de sangue, de urina, assim como de
tecidos corporais com finalidade de análises de A.D.N. – cf. Acórdão do
Tribunal Constitucional n.º 155/2007, de 02/03/2007.

10.

(iii) O regime legal, nos termos em que foi configurado pelo legislador
ordinário, não viola a Constituição (nem mesmo se se entendesse que o direito à
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não auto-incriminação era um corolário do princípio da presunção da inocência ou
de outro preceito constitucional). Com efeito:
11.

Como já se disse, o direito ao silêncio não é um direito absoluto.

12.

Mesmo em processo penal, o direito ao silêncio dos arguidos pode ser afastado
desde que, como defendem Jorge de FIGUEIREDO DIAS e Manuel da COSTA
ANDRADE, exista (i) lei prévia e expressa que respeite o princípio da legalidade e
que tal opção legislativa (ii) obedeça ao princípio da proporcionalidade e da
necessidade113.

13.

É o caso, desde logo, das normas do CPP referidas que obrigam o arguido em
processo penal a prestar declarações (e a sujeitar-se a diligências de prova).

14.

(iv) Ora, in casu, à data dos factos, também existia lei prévia que obrigava o BCP
a fornecer à CMVM os elementos solicitados. Com efeito:
a) O artigo 359.º/3 do CdVM estabelecia, e estabelece, que “As entidades
sujeitas à supervisão da CMVM devem prestar-lhe toda a colaboração
solicitada.”
b) O artigo 360.º/1/f do CdVM estabelecia, e estabelece, que a CMVM pode
“Dar ordens e formular recomendações concretas”;
c) O artigo 361.º/2/a do CdVM estabelecia, e estabelece, que a CMVM pode
“Exigir quaisquer elementos e informações e examinar livros, registos e
documentos, não podendo as entidades supervisionadas invocar o segredo
profissional;”.

15.

Por outro lado, as normas referidas respeitam o princípio da proporcionalidade
porquanto o mercado e o sistema financeiro são valores que, pela sua
importância, revestem dignidade e protecção Constitucional, que o legislador
constituinte expressamente reconheceu:

113

.Jorge de FIGUEIREDO DIAS, Manuel da COSTA ANDRADE, p. 42 do Parecer «Poderes de Supervisão,
Direito ao Silêncio e Provas Proibidas» (junto a fls. 24483-24541), também disponível em Supervisão,
Direito ao Silêncio e Legalidade da Prova, Almedina, Coimbra, 2009, p.45.
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a) no artigo 81.º/f da Constituição: que prevê o funcionamento eficiente dos
mercados e nesse contexto, designadamente, a repressão de práticas lesivas
do interesse geral como incumbências prioritárias do Estado; e
b) no artigo 101.º da Constituição que obriga a que o sistema financeiro seja
estruturado por lei de modo a garantir a formação, a captação e a segurança
das poupanças, bem como a aplicação dos meios financeiros necessários ao
desenvolvimento económico e social.
16.

Sendo certo que, como referem J.J. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, o
artigo 101.º/f da Constituição “(…) constitui uma amplíssima credencial
constitucional para a intervenção, regulação e supervisão pública das actividades
financeiras, com as necessárias limitações restrições da liberdade económica
nesta área, com a extensão e a intensidade que os interesses em causa podem
justificar (desde a autorização administrativa para a entrada na actividade até,
no limite, a intervenção na gestão das instituições financeiras). De resto não
estão aqui em causa somente valores constitucionais ligados à estabilidade
financeira e ao desenvolvimento económico e social mas também a protecção dos
direitos dos aforradores e investidores e clientes das instituições financeiras, a
começar pelo seu direito de propriedade.”114.

17.

Foi, pois, no cumprimento destas emanações Constitucionais, no gozo da
ampla margem de escolha que lhe é conferida pelo artigo 101.º/f da
Constituição, que o legislador mobiliário determinou as competências e
prerrogativas da CMVM que limitam o direito ao silêncio no âmbito do
mercado de valores mobiliários.

18.

As restrições são, mesmo em direito processual penal, permitidas à luz da
Constituição. Sendo que o têm de ser, por maioria de razão, no direito das contraordenações uma vez que, como se viu, o legislador ordinário quando chamado a

114

J.J. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada (Artigos
1.º a 107.º), Volume I, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, p. 1082.
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conformar o direito contra-ordenacional goza de um “(…) poder de conformação
mais aberto do que aquele que lhe caberá em matérias de processo penal”115.
19.

Pelo que em caso algum se pode entender que fora violado o direito ao
silêncio, à não auto-incriminação (ou mesmo o princípio da presunção da
inocência).

20.

(v) Ao exposto acresce que os deveres de colaboração (plasmados nos artigos
359.º/3, 360.º/1/f e 361.º/2/a do CdVM) não são dos arguidos mas, sim, das
entidades supervisionadas.

21.

O que faz toda a diferença atenta a natureza de cada um: o estatuto de arguido é
em regra imposto por acto processual e por efeito legal, enquanto o estatuto do
supervisionado é escolhido pela entidade que quer estar no mercado.

22.

Com efeito, estes deveres de colaboração integram um regime de transparência
absoluta (full diclosure116), que é (uma das) contrapartida(s) do privilégio de
acesso ao mercado: o supervisionado é sempre um agente do mercado de valores
mobiliários, um profissional autorizado, que tem essa qualidade porque assim
pretende, por forma a também poder beneficiar das vantagens dessa actuação
(artigo 359.º/1 do CdVM).

115

Acórdão do Tribunal Constitucional n.ºs 469/97, de 02/07/1997 – disponível em
www.tribunalconstitucional.pt.
116
Logo o preâmbulo do Decreto-Lei n.º 142-A/91, de 10 de Abril, que aprovou o Código do Mercado de
Valores Mobiliários, assumia a informação como grande linha de força do Código, e destacava o
seguinte: “Da suficiência, oportunidade, qualidade e acessibilidade da informação dependem, com efeito,
não apenas a defesa obrigatória dos legítimos interesses dos investidores, mas também, e de modo geral,
a própria regularidade e transparência do funcionamento do mercado, a consistência e a estabilidade
dos preços que nele se formam e a viabilidade de um efectivo controlo das transacções que nele se
realizam e das actividades de intermediação em valores mobiliários que nele se desenvolvem.
Trata-se, afinal, do princípio da full disclosure (…)[;] a lei (…) pode e deve assegurar-lhe [ao investidor]
a informação necessária para habilitar um investidor de conhecimentos e diligência médios a tomar por
si próprio uma decisão correcta.” (ponto 10 do preâmbulo).
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23.

Sobre o BCP recai, pois, uma exigibilidade intensificada117 que decorre da
circunstância de ser uma entidade supervisionada (artigo 359.º/1/c do CdVM), que
não recai sobre a generalidade das entidades (fora do regime da supervisão).

24.

Não podem os agentes deste mercado querer beneficiar das vantagens inerentes ao
facto de poderem recorrer ao mesmo para se financiar junto da poupança dos
investidores e, concomitantemente, não ficarem sujeitos aos deveres dos
supervisionados. O regime da supervisão não é cindível.

25.

Sem prejuízo do exposto, acrescenta-se que a supervisão goza também de uma
dimensão sancionatória. A lei prevê, de entre os procedimentos que a CMVM
pode adoptar no exercício das suas atribuições de supervisão: instruir os
processos e punir as infracções que sejam da sua competência (artigos 360.º/1/e e
408.º/1 do CdVM).

26.

Ou seja, (i) quer no domínio da supervisão, (ii) quer no domínio dos poderes de
instrução de processos (stricto sensu), a CMVM pode sempre, por opção do
legislador, solicitar elementos aos seus supervisionados.

27.

Sendo que, em qualquer caso, em geral, como já se viu, os arguidos têm sempre o
dever de se sujeitar a diligências de prova nos termos do artigo 61.º/3/d do CPP.

28.

A mesma conclusão é salientada por Maria Fernanda PALMA quando defende
que “(…) o direito ao silêncio não pode suspender os deveres de colaboração
com o Estado de quem exerce uma actividade supervisionada (…). O arguido
deve continuar a permitir a supervisão, sob risco de tal actividade passar a ser
exercida sem controlo.”118.

29.

(vi) No sentido da plena validade da prova recolhida pelo supervisor, em termos
análogos aos dos presentes autos, vide:

117

Frederico de Lacerda da COSTA PINTO, «Tendências da Jurisprudência sobre contra-ordenações no
âmbito dos Mercados de Valores Mobiliários» (separata), Revista da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, Coimbra Editora, Coimbra, 2000, p. 313.
118
Maria Fernanda PALMA, «Sentir o Direito: O direito à não auto-incriminação», Correio da Manhã,
edição de 18/01/2009.
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a) o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 30/10/2008 (processo n.º
2140/08, 9ª Secção), em que é afirmado que “O regime legal de supervisão
admite que a CMVM possa solicitar às entidades supervisionadas
informações, ainda que estas informações se destinem a instruir um processo
contra-ordenacional, nos termos do art. 361.º” 119;
b) o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 25/11/2008 (processo n.º
6057/08-5, 5.ª Secção), que confirma a decisão do Tribunal de Comércio de
Lisboa de 10/08/2007 (processo n.º 1050/06.9TYLSB, 3.º Juízo), entendendo,
num processo da Autoridade da Concorrência, que os deveres de entrega de
elementos ao supervisor não eram limitados pelo direito a não colaborar na
sua própria incriminação (mesmo enquadrando este direito como uma
decorrência do princípio da presunção de inocência);
c) o Acórdão Tribunal da Relação de Lisboa de 22/07/2009 (processo n.º
3839/06.0TFLSB.L1, 3.ª Secção)120, que afirma que “A solicitação dos
documentos, a que acima fizemos referência [documentos fornecidos pela
recorrente, arguida em processo de contra-ordenação da competência da
CMVM], efectuada pela CMVM, ainda que depois da aludida deliberação do
seu Conselho Directivo [para o apuramento da responsabilidade contraordenacional da arguida], integra-se na prática dos “actos necessários para
assegurar a efectividade dos princípios referidos no artigo 358.º” (art. 361.º,
n.º 1, do CdVM).” e que “(…) a recolha dessa prova nada tem que ver com a
propalada violação do direito ao silêncio [atente-se nos precisos termos da
redacção da al. d), do n.º 1, do art . 61.º do Cod. Proc. Penal] antes se
enquadrando, em última análise, no especial dever que recai sobre a arguida
de «Sujeitar-se a diligências de prova (...) (al. d), 1.ª parte, do n.º 3, do art.
61.º daquele mesmo Código).”;

119
120

Disponível em www.cmvm.pt.
Disponível em www.cmvm.pt.
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d) o Acórdão Tribunal da Relação de Lisboa de 16/12/2009 (processo n.º
5523/07.8TFLSB.L1, 3.ª Secção)121, que afirma que “(…) nada há a censurar
a decisão do tribunal a quo por ter entendido que os esclarecimentos
prestados pelo arguido, ocorridos na sequência de fiscalização levada a cabo
pela CMVM e no exercício dos seus poderes de supervisão, e não no âmbito
estrito da supervisão sancionatória, não consubstanciam provas nulas.”;
e) Os despachos do Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa de
28/01/2009 (processo n.º 5523/07.8TFLSB, 1.º Juízo, 2.ª Secção) e de
11/03/2010 (processo n.º 1557/08.3TFLSB, 1.º Juízo, 1.ª Secção)122.
30.

(vi) Esta configuração do direito ao silêncio está, ademais, em plena sintonia com
a tendência internacional.

31.

O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (TJCE) vem afirmando
reiteradamente que o princípio nemo tenetur pode ser legalmente restringido,
cf. casos Orkem contra Comissão (Acórdão de 18/10/1989), Otto BV contra
Postbank NV (Acórdão de 10/11/1993), LVM e outros contra Comissão (Acórdão
de 15/10/2002), Aalborg Portland A/S e outros contra Comissão (Acórdão de
07/01/2004)123.

32.

A jurisprudência constitucional espanhola, em posição subscrita pela doutrina,
entende que a interdição da compulsão do testemunho contra si próprio, que em
Espanha (ao contrário do que acontece em Portugal) tem consagração expressa no
artigo 24.º/2 da Constituição, abrange apenas “declaraciones que exterioricen un
contenido de voluntad admitiendo la culpabilidad del que la emite y no puede
impedir el deber de colaborar del sujeto inculpado para que seja objeto de una

121

Disponível em www.cmvm.pt.
Disponível em www.cmvm.pt.
123
Todos disponíveis em: http://eur-lex.europa.eu/pt/index.htm.
122
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especial modalidad de pericia, exigiéndole una especial colaboración no
equiparable a la declaración (…)”124.
33.

Também o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) tem produzido
jurisprudência que sustenta que o direito ao silêncio, mesmo em processo crime,
não é absoluto (v.g. Acórdãos O’Halloran and Francis Vs. the United Kingdom,
de 13/07/2007, Saunders Vs. United Kingdom, de 17/12/1996, Condron Vs. the
United Kingdom, de 02/05/2000 e Case of Quinn Vs. Ireland, de 21/12/2000).

34.

Termos em que a utilização pela CMVM, como prova que fundamenta decisão
condenatória, de elementos fornecidos por entidade supervisionada (i) não viola o
princípio da presunção de inocência, (ii) nem o direito à não auto-incriminação.

C. – Alegado Método Proibido de Prova (utilização de meio enganoso)
1.

Também não é verdade que estejamos perante meios enganosos ou qualquer outro
método proibido de prova, pelo facto de a CMVM não ter feito qualquer
advertência ao BCP no sentido de que estava a investigar ou de que o Banco era
suspeito da prática de factos ilícitos contra-ordenacionais.

2.

O artigo 32.º/8 da Constituição dispõe que “São nulas todas as provas obtidas
mediante tortura, coacção, ofensa da integridade física ou moral da pessoa,
abusiva intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas
telecomunicações.”.

3.

Esta norma, para além dos casos de tortura, no limite, pode permitir fundar
proibições como a do uso do polígrafo ou da narcoanálise125 mas nunca a prova
recolhida nos termos em que a CMVM o fez.

124

Cf. Frederico de Lacerda da COSTA PINTO, ponto 77 do Parecer «Supervisão do mercado, legalidade
da prova e direito de defesa», também disponível em Supervisão, Direito ao Silêncio e Legalidade da
Prova, Almedina, Coimbra, 2009, p. 99-100.
125
J. J. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição da República Anotada, Volume I, 4.ª Edição
Revista, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, p. 524.
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4.

Com efeito, no presente processo nenhuma destas graves ofensas previstas no
artigo 32.º/8 da Constituição foi praticada – nem isso foi alguma vez alegado ou
circunstanciado. O que está em causa é, tão só, o envio de ofícios, pelo supervisor,
a um supervisionado, solicitando elementos factuais.

5.

Por outro lado, a perturbação da liberdade de os seus representantes decidirem
está prevista apenas para os casos em que essa perturbação é feita através de: (i)
maus tratos, (ii) ofensas corporais, (iii) administração de meios de qualquer
natureza, (iv) hipnose, (v) utilização de meios cruéis ou (vi) utilização de meios
enganosos.

6.

O arguido não esclarece, nem concretiza, de forma clara, através de que meio a
liberdade do BCP – ou dos ora Arguidos – havia sido perturbada…

7.

A única hipótese que se pode vislumbrar é a da hipotética utilização de meios
enganosos, mas, como é evidente, nem isso acontece.

8.

Os pedidos da CMVM e as respectivas respostas do BCP ocorrem no âmbito de
uma relação institucional, formal e escrita entre duas pessoas colectivas.

9.

O que per se torna desde logo muito difícil chamar à colação a esfera de
protecção do artigo 126.º/2/a do CPP.

10.

Tanto mais que a doutrina tem defendido uma interpretação restritiva das
proibições de prova de forma a evitar resultados susceptíveis de paralisar a
actividade de investigação penal126.

11.

Sucede que, em qualquer caso, os pedidos de elementos aos supervisionados
feitos pela CMVM nunca constituem um meio de prova enganoso.

12.

Para que estejamos perante meios enganosos de obtenção de prova é necessário
que tenha sido (i) provocado pela CMVM, activa e dolosamente, um erro que

126

Frederico de Lacerda da COSTA PINTO, ponto 111 do parecer «Supervisão do mercado, legalidade da
prova e direito de defesa», também disponível em Supervisão, Direito ao Silêncio e Legalidade da Prova,
Almedina, Coimbra, 2009, p. 115, e Jorge de FIGUEIREDO DIAS, Manuel da COSTA ANDRADE, p. 24 do
parecer «Poderes de Supervisão, Direito ao Silêncio e Provas Proibidas» (junto a fls. 24483-24541),
também disponível em Supervisão, Direito ao Silêncio e Legalidade da Prova, Almedina, Coimbra, 2009,
p. 31.
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tenha provocado no agente uma falsa representação da realidade e (ii) que aquele
erro tenha sido determinante da prestação da prova127.
13.

Ora, desde logo, os pedidos da CMVM dirigidos ao BCP não provocaram
qualquer erro ou falsa representação da realidade.

14.

Tratou-se, tão só, do exercício de poderes legais da CMVM e do cumprimento de
um dever legal a que o BCP – e, enquanto seus representantes, os ora Arguidos –
está sujeito enquanto entidade sujeita à supervisão da CMVM (cf. maxime artigos
359.º/1/c/j, 359.º/3, 360.º/1/f e 361.º/2/a CdVM).

15.

Atribuições, competências e poderes legais da CMVM que o BCP ou os ora
Arguidos não podiam desconhecer, nem desconheciam.

16.

Os deveres de colaboração integram um regime de transparência absoluta, que é
(uma das) contrapartida(s) do privilégio de acesso ao mercado: lembre-se que o
supervisionado é sempre (artigo 359.º, n.º 1 do CdVM) um agente do mercado de
valores mobiliários, um profissional autorizado, que tem essa qualidade porque
quer beneficiar das vantagens dessa actuação.

17.

Ademais, como os Arguidos sabem, a supervisão que a CMVM desenvolve é
orientada segundo os critérios elencados no artigo 358.º do CdVM, entre os quais
a prevenção e repressão de actuações contrárias a lei ou a regulamento (artigo
358.º/e do CdVM).

18.

Assim, uma entidade sujeita à supervisão da CMVM está permanentemente
sujeita à fiscalização da CMVM.

19.

Donde, em qualquer momento, como os supervisionados bem sabem, a
supervisão pode sempre redundar na detecção de indícios da prática de
infracção128.

127

Jorge de FIGUEIREDO DIAS, Manuel da COSTA ANDRADE, p. 25 do parecer «Poderes de Supervisão,
Direito ao Silêncio e Provas Proibidas» (junto a fls. 24483-24541), também disponível em Supervisão,
Direito ao Silêncio e Legalidade da Prova, Almedina, Coimbra, 2009, p. 32.
128
Note-se que a CMVM não tem, nem a sentença recorrida o afirma, de constituir os supervisionados
como arguidos. É assim, desde logo, porque a fase de fiscalização não se confunde com o início do
processo de contra-ordenação (cf. o disposto no 54.º/1 do RGCORD, que é confirmado pelo artigo 48.º/3
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20.

Tanto mais que, como é consabido, a CMVM, para além de competências de
supervisão, também tem competência para o processamento de contra-ordenações
(artigos 408.º/1 do CdVM).

21.

Atento o exposto, ao contrário do que é sugerido singelamente na defesa, não
podia o BCP ou os ora Arguidos terem sido levados a pensar que estavam a
fornecer os elementos solicitados estritamente para o efeito da supervisão, sem
saber que os mesmos poderiam vir a ser, e foram, utilizados para efeitos de
instrução do processo contra-ordenacional.

22.

Por outro lado, não se pode perder de vista que nos processos de contra-ordenação
da CMVM é inequivocamente lícita a utilização dos elementos recolhidos em
sede de supervisão. Com efeito:
a) por regra qualquer prova recolhida em (quaisquer) acções de fiscalização
pode ser usada nos processos subsequentemente instaurados;
b) o que neste caso é reforçado porque a supervisão que a CMVM desenvolve é,
nos termos do artigo 360.º/1/e do CdVM uma supervisão de legalidade que
compreende uma dimensão sancionatória129;

do RGCORD) e, em acréscimo, em virtude das especificidades do regime da supervisão (artigos 360.º/1/e
e 362.º do CdVM).
Como decidiu lapidarmente o Tribunal da Relação de Lisboa em acórdão de 30/10/2008 (processo n.º
2140/08, 9.ª Secção – disponível em www.cmvm.pt): “Nos termos dos arts. 41.º do RGCO, 57.º e 58.º do
CPP impõe-se como regra a constituição de arguido aquando da acusação por parte da CMVM.”.
No mesmo sentido, pronunciando-se no sentido de que a CMVM não está obrigada a abrir processo de
contra-ordenação pelo simples facto de ter obtido mera suspeita de um ilícito vide o acórdão do Tribunal
da Relação de Lisboa de 22/07/2009 (Processo n.º 3839/06.0TFLSB.L1, 3.ª Secção – disponível em
www.cmvm.pt).
129
Vide Frederico de Lacerda da COSTA PINTO, ponto 43 do Parecer «Supervisão do Mercado, Legalidade
da Prova e Direito de Defesa em Processos de Contra-Ordenação» (junto a fls. 24405-24482), também
disponível em Supervisão, Direito ao Silêncio e Legalidade da Prova, Almedina, Coimbra, 2009, p. 80:
“(…) a componente sancionatória da supervisão é incidível desta, por três razões fundamentais: por um
lado, porque toda a supervisão implica necessariamente um controlo da legalidade da actuação das
entidades e pessoas supervisionadas; por outro lado, porque não há supervisão eficaz sem a tutela
sancionatória que a lei lhe confere e, por isso mesmo, a própria lei integra o poder sancionatório na
supervisão e vincula os poderes legais enunciados no art. 361.º aos princípios e objectivos da supervisão
(art. 358.º, ambos do CdVM); finalmente, porque todos os ilícitos identificados na supervisão
correspondem a infracções públicas sujeitas a um regime de obrigatoriedade da promoção do processo,
componente essencial do princípio da legalidade.”.
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c) assim, como decidiu o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de
30/10/2008 (processo n.º 2140/08 – 9ª Secção), “O regime legal de
supervisão admite que a CMVM possa solicitar às entidades supervisionadas
informações, ainda que estas informações se destinem a instruir um processo
contra-ordenacional, nos termos do art. 361.º”130;
d) a utilização dos elementos recolhidos pela CMVM ao abrigo do artigo
361.º/2/a do CdVM mesmo na instrução de processo criminal foi já
expressamente admitida (qualificada, aliás, como dever da CMVM – artigos
364.º/2 do CdVM e 242.º/1/b do CPP) pelo Tribunal da Relação de Lisboa:
Acórdão de 05/07/2005, no processo n.º 620/05, 5.ª Secção131.
23.

Em acréscimo, note-se que mesmo que a CMVM tivesse solicitado a entrega de
elementos após a dedução da acusação (o que não é o caso dos autos), mesmo
assim, o BCP estaria sujeita a diligências de prova (cf. artigo 61.º/3/d do CPP).

24.

Ou seja, a qualidade de Arguido (que o BCP não tinha, nem tinha que ter) não
neutraliza o estatuto de entidade sujeita à supervisão da CMVM.

25.

O estatuto de arguido (que o BCP não tinha, nem tinha de ter) acresce ao estatuto
de supervisionado.

26.

Conferindo aos arguidos direitos mas, também, deveres, entre os quais a sujeição
a diligências de prova.Pelo que em qualquer caso o BCP sempre teria legalmente
de proceder à entrega dos elementos. Donde não é concebível qualquer erro ou
engano que tenha sido provocado pela CMVM.

27.

Que a prova recolhida pela CMVM, nestas circunstâncias, não padece de qualquer
vício tem defendido a doutrina:
a) Frederico de Lacerda da Costa PINTO: “6. Quando a CMVM obtém elementos
exercendo os seus poderes legais de supervisão (…) junto de entidades que
têm um o dever de colaboração enquanto profissionais do mercado, sem que
estes possam opor o segredo profissional por determinação da lei, não

130
131

Disponível em www.cmvm.pt.
Sumário disponível em www.pgdlisboa.pt.
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estamos perante provas ilegais ou proibidas. Tal facto não constitui um “meio
enganoso de obtenção da prova” nem violação de segredo bancário. (…)”132;
b) Jorge de Figueiredo DIAS e Manuel da Costa ANDRADE: “(…) a CMVM agiu
ao abrigo de um quadro legal, também conhecido pela arguida, que
representa a obrigatoriedade estabelecida legalmente de prestar as
informações solicitadas. Por isso, o meio através do qual se obtém a prova
não só não é enganoso, porque inexiste qualquer erro, como antes se
encontra previsto na própria lei.”133.
28.

E decidido a jurisprudência:
a) o Tribunal da Relação de Lisboa em Acórdão de 30/10/2008 ao decidir que:
“Quando a CMVM obtém elementos exercendo os seus poderes legais de
supervisão junto de entidades que têm um dever de colaboração enquanto
profissionais do mercado, sem que estes possam opor o segredo profissional
por determinação da lei, não estamos perante provas ilegais ou
proibidas.”134;
b) o mesmo Tribunal da Relação de Lisboa em Acórdão de 22/07/2009, ao
decidir que “E por muito que se busquem as palavras para enfeitar o discurso,
a realidade é sempre a mesma: uma sociedade correctora, como é o caso da
arguida, sabe muito bem que quando a entidade supervisora, no exercício das
suas competências legais, lhe solicita o envio de documentação pode sempre
tal acto vir a desembocar, como foi o caso, na instauração de um processo de
contra-ordenação. Por conseguinte, não é possível sequer sustentar que a
arguida foi colhida de surpresa com o procedimento de que foi alvo.” (sic)135;
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Frederico de Lacerda da COSTA PINTO, ponto 6 do parecer «Supervisão do mercado, legalidade da
prova e direito de defesa», também disponível em Supervisão, Direito ao Silêncio e Legalidade da Prova,
Almedina, Coimbra, 2009, p. 125.
133
Jorge de FIGUEIREDO DIAS, Manuel da COSTA ANDRADE, p. 26 do parecer «Poderes de Supervisão,
Direito ao Silêncio e Provas Proibidas» (junto a fls. 24483-24541), também disponível em Supervisão,
Direito ao Silêncio e Legalidade da Prova, Almedina, Coimbra, 2009, p. 33.
134
Processo n.º 2140/08, 9.ª Secção – disponível em www.cmvm.pt; resumo disponível em
www.pgdlisboa.pt.
135
Processo n.º 3839/06.0TFLSB.L1, 3.ª Secção – disponível em www.cmvm.pt.
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c) o Tribunal da Relação de Lisboa em Acórdão de 16/12/2009 “A CMVM não
fez uso de meios enganosos por duas razões: o método usado pela CMVM
corresponde a um meio de obtenção de prova admitido e previsto pelo próprio
CdVM; não se verifica, no caso concreto, o engano pressuposto pelo artigo
126.º, n.º 2, al. a), do CPP, pois a arguida não incorre em qualquer erro
juridicamente relevante criado pela CMVM, que em nada perturbou o
esclarecimento e a liberdade de decisão de vontade da arguida.” 136.
d) em Espanha, o Supremo Tribunal Espanhol, por sentença de 13/03/1996,
considerou não ser de informar o requerido sobre a possível imputação de uma
infracção, pois está-se sempre perante uma investigação que não dá
necessariamente origem a um processo sancionador137.
29.

O BCP estava, pois, e sabia que estava – tal como os ora arguidos – obrigado a
entregar à CMVM os elementos solicitados. Por isso, e tão só por isso, os
entregou à CMVM. É, ademais, um regime que consta de lei prévia a que o BCP
está sujeito, por opção sua; um regime que existe no ordenamento jurídico
português desde 1991138.

30.

Termos em que a CMVM não utilizou nenhum método proibido de prova,
designadamente não utilizou qualquer meio enganoso.

31.

Improcede, pois, também nesta parte, a alegada inconstitucionalidade que vem
invocada.

136

Processo n.º 5523/07.8TFLSB.L1, 3.ª Secção – disponível em www.cmvm.pt.
Cf. Beatriz Belando GARÍN, La protección del inversor en el mercado de valores, Madrid, 2004, p.
178-179, e notas apud Frederico de Lacerda da Costa PINTO, ponto 69 do parecer «Supervisão do
mercado, legalidade da prova e direito de defesa», também disponível em Supervisão, Direito ao Silêncio
e Legalidade da Prova, Almedina, Coimbra, 2009, p. 94.
138
Vide o artigo 44.º do Código do Mercado de Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 142A/91, de 10 de Abril.
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Subsecção II Da alegada inconstitucionalidade da interpretação dos artigos 54.º,
50.º, 43.º e 58.º do RGCORD
1.

Alega o Arguido Jardim Gonçalves (n.ºs 152 e 153 da contestação) que “se se
interpretar a norma que resulta dos artigos 54.º, números 1 e 2, 50.º, 43.º e 58.º,
todos do RGCORD, no sentido de considerar que, nos processos contraordenacionais, a fase de investigação, e com ela as actividades de obtenção de
prova, fora de casos de flagrante delito e iniciada após a notícia do ilícito contraordenacional, pode ser realizada pelas entidades administrativas fora da existência
de um processo contra-ordenacional formalmente instaurado – sujeito aos
princípios

constitucionais

aplicáveis

e

aos

regimes

jurídico-processuais

concretamente aplicáveis – e, por conseguinte, que a sua inexistência ou a sua
realização fora daquele não geram a nulidade absoluta, insanável, invocável a todo
o tempo e de conhecimento oficioso, com a impossibilidade absoluta de sustentar
qualquer acusação ou decisão final com base nas provas obtidas (…)” é
“materialmente inconstitucional, por violação do disposto nos artigos 2.º, n.ºs 1 e
4, e 32.º, n.ºs 1, 2, 5, 8 e 10 da Constituição (artigos 152 – 153 da contestação, fls.
15281-15282).
2.

Supra já se demonstrou, longamente, que é manifestamente improcedente a
alegação do Arguido Jardim Gonçalves (artigos 111-151, fls. 15273-15281),
sustentada na mesma argumentação, no sentido de que é nulo o presente processo
contra-ordenacional por inexistência de inquérito.

3.

Ora, é da argumentação que então desenvolve naqueles artigos 111-157, cuja
improcedência já se demonstrou, que depois o mesmo Arguido extrai a conclusão,
nos artigos 152-153, que agora especificamente se aprecia, no sentido da alegada
inconstitucionalidade dos artigos 54.º, números 1 e 2, 50.º, 43.º e 58, todos do
RGCORD, na interpretação normativa imediatamente supra identificada.

4.

Também nesta parte, porém, o Arguido não tem qualquer razão.

5.

Nota-se, aliás, como se viu suceder antes, que o juízo de inconstitucionalidade é
meramente conclusivo, uma vez que não está sustentado em qualquer esforço
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argumentativo tendente a demonstrar porque é que o regime jurídico estabelecido
naqueles preceitos do RGCORD viola os preceitos e princípios constitucionais
invocados pelo arguido.
6.

E, mais uma vez, verifica-se que tal fundamentação falta porque, pura e
simplesmente, não poderia, com um mínimo de consistência, ter sido
desenvolvida.

7.

Como já se demonstrou, detalhadamente, de acordo com o regime de supervisão
instituído no CdVM a CMVM acompanha de modo contínuo a actividade das
entidades sujeitas à sua supervisão, ainda que não exista qualquer suspeita de
irregularidade (artigo 362.º do CdVM).

8.

No exercício dessa função de acompanhamento, de modo contínuo, da actividade
das entidades sujeitas à sua supervisão – repete-se, ainda que não exista qualquer
suspeita de irregularidade – a CMVM, ao abrigo das prorrogativas que lhe
confere, designadamente, o artigo 361.º do CdVM, recolhe elementos e
informação que posteriormente analisa e avalia inclusivamente do ponte de vista
da sua possível relevância contra-ordenacional.

9.

Sendo assim não será difícil compreender que, as mais das vezes, seja
precisamente a informação e os elementos que são recolhidos no âmbito desses
procedimentos, que ocorrem antes de ser instaurado qualquer processo de contraordenação, que depois constituem uma parte importante da prova que é carreada
para o processo de contra-ordenação.

10.

Repare-se, aliás, que a tese do Arguido levaria, no limite, à conclusão absurda de,
para salvaguardar a possibilidade de utilização como prova dos elementos
recolhidos ao abrigo de poderes de supervisão – que recorde-se, é contínua –, ter a
CMVM de ter uma espécie de processo de contra-ordenação permanentemente
aberto contra todas as entidades ou pessoas sujeitas à supervisão da CMVM, sob
pena de a informação assim obtida não poder ser posteriormente utilizada como
prova.
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11.

Em suma, como supra já se demonstrou mais longamente, no presente processo
nada aconteceu de espantoso ou de anormal.

12.

A CMVM, atentos os elementos de informação que recebeu, actuou,
supervisionando, como lhe compete legalmente (cf. artigos 353.º/1 do CdVM e 4.º
do Estatuto da CMVM).

13.

Tanto assim que a 21/12/2007 a CMVM questionou o BCP dizendo
expressamente que “A CMVM, no âmbito das suas competências, tem em curso
uma acção de supervisão (…)” e que essa acção de supervisão ia “ainda
prosseguir” (fls. 12540-12547).

14.

Depois, quando o processo foi instaurado, naturalmente, a CMVM fez uso dos
elementos recolhidos em sede de supervisão.

15.

Diz o Arguido que este regime – que decorre também, em geral, do
RGCORD – é inconstitucional. Mas não é.

16.

Não viola o artigo 32.º, n.º 10.º, da Constituição, porque este apenas estende ao
processo de contra-ordenação, como já se demonstrou, os direitos de audiência e
de defesa, que não ficam obviamente prejudicados, de forma constitucionalmente
censurável, por esta solução normativa. Com efeito, dela não decorre que qualquer
sanção – mesmo na fase administrativa – seja aplicada ao Arguido sem que ele
previamente se possa pronunciar sobre a mesma e dela se possa defender. E é só
isto, como o Tribunal Constitucional reiteradamente tem afirmado, que é
salvaguardado por aquele artigo 32.º, n.º 10, da Constituição.

17.

Também não viola o artigo 32.º, n.º 8, pela razão mais do que evidente de que as
provas obtidas pela CMVM antes de formalmente instaurado o processo de
contra-ordenação não foram, por isso, obtidas mediante tortura, coacção, ofensa
da integridade física ou moral da pessoa, abusiva intromissão na via privada, no
domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações. E é também só isto que
se salvaguarda naquele preceito constitucional.
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18.

Não viola o artigo 32.º, n.º 5, porque, como já se demonstrou detalhadamente, a
estrutura acusatória do processo que aí se prevê para o processo penal não está
constitucionalmente imposta para a fase administrativa do processo contraordenacional.

19.

Não viola o artigo 32.º, n.º 2, da Constituição, porque, manifestamente, aquela
solução normativa não implica de forma nenhuma com a presunção de inocência
do arguido. Como já supra se evidenciou, citando GOMES CANOTILHO e VITAL
MOREIRA139, para além da obrigação de julgar com celeridade, podem retirar-se,
daquele preceito, vários corolários, entre os quais não se encontra qualquer
proibição utilizar elementos de prova obtidos antes de formalmente instaurado o
processo contra-ordenacional.

20.

Não viola o artigo 32.º, n.º 1, porque nem estamos em processo criminal, nem se
vê qual é a garantia de defesa que é afectada insuportavelmente, do ponto de vista
constitucional, afectada por aquela solução normativa, nem, evidentemente, ela
põe em causa o âmbito constitucionalmente garantido do direito ao recurso em
processo contra-ordenacional.

21.

Finalmente, inexistindo qualquer situação constitucionalmente censurável do
ponto de vista das garantias do processo penal que o legislador constitucional
entendeu estender ao processo contra-ordenacional, também não subsiste a
alegada violação dos artigos 2.º ou 20.º, n.º 4 da Constituição.

Subsecção III Da inconstitucionalidade da interpretação do 272.º/1 CPP
1.

Esta questão vem colocada pelo Arguido Filipe Pinhal, que alega, em síntese, que
o artigo 272.º, n.º 1, do CPP, quando interpretado em termos de não considerar
obrigatório, em processo contra-ordenacional, ouvir o arguido antes da acusação
pela entidade administrativa, é inconstitucional, por violação do disposto nos
artigos 20.º, n.º 4 e 32.º, n.º 10 da Constituição e, indirectamente, do artigo 6.º, n.º

139

Cf. . J. J. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição da República Anotada, Volume I, 4.ª
Edição Revista, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, p. 518.
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1, da Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH) (artigos 192-193 da
contestação, fls. 15615).
2.

Sem qualquer razão, mais uma vez.

3.

Recorde-se que já se demonstrou supra, em termos para que agora se remete, que,
em processo de contra-ordenação, não é efectivamente obrigatório ouvir o
arguido antes de deduzida acusação.

4.

Com efeito, pelas razões que então foram expostas, a obrigatoriedade prevista
no artigo 272.º do CPP não é efectivamente aplicável ao processo de contraordenação.

5.

Agora há apenas que evidenciar que essa opção normativa também não é
inconstitucional, não violando, designadamente, os preceitos e princípios
invocados pelo Arguido.

6.

Como já se disse por mais do que uma vez o artigo 32.º, n.º 10 da Constituição
apenas garante aos arguidos os direitos de audiência e de defesa antes de
proferida qualquer decisão, não impondo que esse direito de audiência tenha de
ser exercido ainda antes de proferida acusação pela entidade administrativa
competente para o efeito.

7.

Esta opção legislativa integra-se na perfeição na essência estrutural do direito das
contra-ordenações que se pauta, designadamente, pela previsão de uma tramitação
simplificada – justificada pela necessidade de satisfazer os objectivos de eficácia e
celeridade140. A que sempre se adita o facto de da decisão condenatória da
CMVM caber recurso para os Tribunais, em recurso de plena jurisdição.

8.

Trata-se, aliás, como também já se viu, de interpretação seguida pelo próprio
Tribunal Constitucional (designadamente no Acórdão n.º 405/2009) quando
defende que “Conforme salientado já por este Tribunal, a norma do art. 32º, n.º
10, da CRP (…) implica a inviabilidade constitucional da aplicação de qualquer

140

Jorge de FIGUEIREDO DIAS – «O Movimento da Descriminalização e o Ilícito de Mera Ordenação
Social», O Novo Código Penal Português e Legislação Complementar, Jornadas de Direito Criminal
organizadas pelo Centro de Estudos Judiciários, p. 330 e 335.
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tipo de sanção, contra-ordenacional, administrativa, fiscal, laboral, disciplinar
ou qualquer outra, sem que o arguido seja previamente ouvido (direito de
audição) e possa defender-se das imputações que lhe são feitas (direito de
defesa), reagindo contra uma acusação prévia, apresentando meios de prova e
requerendo a realização de diligências tendentes a apurar a verdade (...)”.
9.

E também não viola, pelas mesmas razões, o artigo 20.º, n.º 4, da Constituição, ou
o artigo 6.º da CEDH que, nesta matéria, não garante mais do que a própria
Constituição Portuguesa já salvaguarda.

Subsecção IV Das alegadas inconstitucionalidades por violação dos artigos 2.º e
32.º da Constituição em matéria de prescrição
1.

Considera o Arguido Jardim Gonçalves que “a inclusão em sede de imputação
acusatória de factos prescritos viola também os princípios constitucionalmente
consagrados da Segurança e da Paz Jurídica e do Estado de Direito Democrático
contidos no artigo 2.º da CRP (…) bem como as garantias de defesa do arguido
consagradas no artigo 32º, especificamente no nº 1 (…) da Constituição” (artigos
495-501 da contestação, fls. 15369-15371). O arguido não tem, porém, qualquer
razão.

2.

Esta questão já foi abordada antes (cf. o Capítulo I do Título V, supra). Como
então se demonstrou, a prescrição tem a virtualidade de extinguir o procedimento
por contra-ordenações, mas não tem, nem pode ter, o alcance que o Arguido lhe
pretende atribuir.

3.

Do único efeito da prescrição, que é a extinção do procedimento contraordenacional, decorrem, naturalmente, corolários óbvios: não podendo ser
acusado, também ninguém poderá ser condenado por factos prescritos (nem
poderá ser tomada em conta qualquer condenação [pois que condenação não
houve] para efeitos de reincidência – se se entender aplicável este instituto às
contra-ordenações).
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4.

Mas já não a impossibilidade de considerar os factos prescritos para efeitos de
medida da sanção, podendo e devendo esses factos estar descritos na acusação – e
certamente na Decisão.

5.

Como também já se viu, não pode deixar de ser assim: uma vez que o mero
decurso do tempo sobre a prática de um facto não constitui motivo para que tudo
se passe como se ele não houvesse ocorrido, a utilização de factos anteriores a
2003 a título de enquadramento (para melhor compreensão do objecto do
processo), como meios de prova e a sua consideração para efeitos de determinação
da medida concreta da pena (i) não equivale, nem importa, sob dimensão alguma,
a perseguição contra-ordenacional dos arguidos por factos por escritos e, por
conseguinte, (ii) não é susceptível de violar o princípio da presunção da inocência.
O que prescreve é o procedimento por contra-ordenação, não são os factos.

6.

Não se vislumbra em que é que esta interpretação normativa possa contender com
o artigo 32.º/1 da Constituição ou com o artigo 2.º da CRP.

Subsecção V Processo justo e equitativo
1.

O arguido Filipe Pinhal alega a violação do direito a um processo justo e
equitativo (artigos 145, 159-167 e 192-193 da contestação, fls. 15604, 1560615608 e 15615). A referência à violação da exigência constitucional de um
processo justo e equitativo consta, aliás, de várias passagens da contestação do
Arguido Filipe Pinhal.

2.

Como já se disse e se demonstrou exaustivamente (cf. o Título V, Capítulo II,
Secção III, Subsecção III, supra, cujos argumentos valem aqui plenamente), a
CMVM cumpriu todas as normas aplicáveis aos processos de contra-ordenação da
sua competência.

3.

Nesta sede apenas há que acrescentar que nada na Constituição obriga a carrear
para o processo documentos ou autos de declarações obtidos ao abrigo de poderes
de supervisão – que, recorde-se, é contínua, e abrange muitas pessoas e entidades
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– que não contenham nada de relevante em termos probatórios, e que nem o
RGCORD, nem o CdVM impõem a audição do arguido antes de proferida a
acusação pela CMVM, nem, finalmente, essa solução normativa contende com
qualquer preceito ou princípio constitucional, designadamente com a exigência,
constante do n.º 4 do artigo 20.º da Constituição, do respeito por um processo
justo e equitativo.

Subsecção VI Da interpretação violadora do artigo 6.º da Convenção Europeia dos
Direitos do Homem
1.

Na contestação do arguido Jardim Gonçalves afirma-se, referindo-se a à questão
da possibilidade de utilizar prova obtida do BCP ao abrigo de poderes de
supervisão, que tal norma, se interpretada no apontado sentido, violaria também
dos artigos 6.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem (artigo 339 da
contestação, a fls. 15336).

2.

A invocação da CEDH é, na verdade, pouco ou nada pertinente.

3.

Em primeiro lugar porque citar esta Convenção só faz verdadeiramente sentido
quando as leis de um país não respeitam os Direitos do Homem ou quando os
países não têm Constituição escrita.

4.

Ora, Portugal é um Estado de Direito Democrático, com uma Constituição escrita,
pelo que só a título muito excepcional fará sentido o apelo a esta Convenção.

5.

É verdade que o artigo 16.º da Constituição, na senda garantística, dispõe que: “1.
Os direitos fundamentais consagrados na Constituição não excluem quaisquer
outros constantes das leis e das regras aplicáveis de direito internacional. 2. Os
preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser
interpretados e integrados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos
do Homem.” (sublinhado nosso).

6.

Mas, será muito difícil encontrar um direito consagrado na CEDH que não esteja
plasmado na Constituição da República Portuguesa. A nossa Constituição até o
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direito ao livre acesso às redes informáticas de uso público (artigo 35.º/6) confere
aos cidadãos….
7.

O que é típico aliás é que a CEDH cumpra a sua função de mínimo de garantia no
espaço europeu alargado dos países seus signatários, sem prejuízo de se esperar
que a maioria das Constituições dos países signatários, bem como as respectivas
leis ordinárias, consagrem garantias que a ultrapassem.

8.

Em acréscimo, a convenção, summo rigore, nem sequer não é aplicável ao caso
dos autos uma vez que o artigo 6.º da CEDH refere-se à “matéria penal” (e não às
contra-ordenações) sendo certo que, em Portugal, o regime das contra-ordenações
deixa bem claro que nem como sanção nem como medida preventiva em
momento algum existe, nem sequer como alternativa, a possibilidade da perda de
liberdade (cf. os artigos 1.º, 17.º, 21.º, 42.º e 88.º e seguintes do RGCORD).

9.

Pelo que não assiste razão ao arguido.

Subsecção VII Da interpretação violadora do artigo 14.º do Pacto Internacional de
Direitos Civis e Políticos da ONU
1.

Na contestação do arguido Jardim Gonçalves afirma-se, referindo-se a à questão
da possibilidade de utilizar prova obtida do BCP ao abrigo de poderes de
supervisão, que “tal norma, se interpretada no apontado sentido, violaria também
as normas consagradas ou decorrentes dos artigos (…) 14.º do Pacto Internacional
de Direitos Civis e Políticos (PIDCP) da ONU, gerando a sua inaplicabilidade e,
bem assim, uma violação de incisos com acolhimento constitucional,
nomeadamente nos termos do artigo 8.º da CRP” (artigo 339, a fls. 15336).

2.

Também esta questão já foi exaustivamente tratada onde se demonstrou que essa
solução normativa não contende com qualquer preceito ou princípio
constitucional.

3.

Ora, o artigo 14.º do PIDCP da ONU dispõe que:
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“1 – Todas as pessoas são iguais perante os tribunais. Toda a pessoa terá direito a ser ouvida
publicamente e com as devidas garantias por um tribunal competente, segundo a lei, independente
e imparcial, na determinação dos fundamentos de qualquer acusação de carácter penal contra ela
formulada ou para a determinação dos seus direitos ou obrigações de carácter civil. A imprensa e
o público poderão ser excluídos da totalidade ou parte das sessões de julgamento por motivos de
ordem moral, de ordem pública ou de segurança nacional numa sociedade democrática, ou
quando o exija o interesse da vida privada das partes ou, na medida estritamente necessária em
opinião do tribunal, quando por circunstâncias especiais o aspecto da publicidade possa
prejudicar os interesses da justiça; porém, toda a sentença será pública, excepto nos casos em que
o interesse de menores de idade exija o contrário, ou nas acções referentes a litígios matrimoniais
ou tutela de menores.
2 – Qualquer pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma a sua inocência até que
se prove a sua culpa conforme a lei.
3 – Durante o processo, toda a pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualdade, às
seguintes garantias mínimas:
a) A ser informada no mais curto prazo, em língua que entenda e de forma detalhada, da natureza
e causas da acusação contra ela formulada;
b) A dispor do tempo e dos meios adequados para a preparação da sua defesa e a comunicar com
um defensor de sua escolha;
c) A ser julgada sem adiamentos indevidos;
d) A apresentar-se em julgamento e a defender-se pessoalmente ou ser assistida por um defensor
de sua escolha; a ser informada, se não tiver defensor, do direito que lhe assiste a tê-lo e, sempre
que o interesse da justiça o exija, a que seja nomeado um defensor oficioso, gratuitamente, se não
carecer de meios suficientes para o remunerar;
e) A interrogar ou fazer interrogar as testemunhas de acusação e a obter a comparência das
testemunhas de defesa e que estas sejam interrogadas nas mesmas condições que as testemunhas
de acusação;
f) A ser assistida gratuitamente por um intérprete, se não compreender ou não falar a língua
usada no tribunal;
g) A não ser obrigada a prestar declarações contra si própria nem a confessar-se culpada.
4 – Numa acção judicial aplicada a menores de idade para efeitos penais ter-se-á em conta a sua
condição e a importância de estimular a sua readaptação social.
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5 – Toda a pessoa declarada culpada de um delito terá direito a que a sentença e a pena que lhe
foram impostas sejam submetidas a um tribunal superior, conforme o previsto na lei.
6 – Quando uma sentença condenatória definitiva tenha sido posteriormente revogada, ou o
condenado tenha sido indultado por ter produzido ou descoberto um facto plenamente probatório
de se ter cometido um erro judicial, a pessoa que tenha sofrido uma pena como resultado dessa
sentença deverá ser indemnizada, conforme previsto na lei, a menos que se demonstre que lhe seja
imputável, na totalidade ou em parte, não se ter revelado, em tempo útil, o facto desconhecido.
7 – Ninguém pode ser julgado nem punido por um delito pelo qual tenha já sido condenado ou
absolvido por uma sentença definitiva, de acordo com a lei e o procedimento penal de cada país.”

4.

Não obstante o Arguido não concretizar exactamente que parte do referido artigo
14.º é que considera violado por aquela interpretação normativa, a verdade é que a
alegação sempre será improcedente, uma vez que aquele artigo 14.º não confere
mais garantias processuais do que as que já decorrem da própria Constituição que,
como já vimos, não é violada em nenhum dos seus preceitos ou princípios por
aquela interpretação normativa.

Secção III Da alegada inconstitucionalidade de condutas concretas da CMVM
1.

Nas contestações que apresentaram os Arguidos frequentemente formulam juízos
de inconstitucionalidade não apenas sobre normas ou interpretações normativas
mas, igualmente, sobre os próprios comportamentos processuais da CMVM
em aplicação daquelas normas ou interpretações normativas.

2.

Com efeito. os seguintes arguidos alegam que a conduta processual da CMVM
violou as seguintes disposições constitucionais:
a) O arguido Filipe Pinhal alega a inconstitucionalidade de falta de audiência
prévia antes de acusação (artigos 159-167 da contestação, fls. 15606-15608);
b) Os arguidos Jardim Gonçalves (artigos 1055-1057 e 1105 da contestação, fls.
15493 e15506), Chritopher de Beck (artigos 112-114 da contestação, fls.
16010), António Castro Henriques (artigos 42- 65, 89, 270-271 e 300 da
contestação, fls. 16160-16164, 16170, 16207 e 16213), Filipe Pinhal (artigo
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279 da contestação, fls.15628), Alípio Dias (artigo 138 e 146-148 da
contestação, fls. 17257-17258 e 17256), Paulo Teixeira Pinto (artigos 57-58 e
67-69 da contestação, fls.17487 e fls.17488-17489), Arguido A. (artigo 34 da
contestação, fls. 17558-17558 v) e Arguido B. (artigos 217 e 222 da
contestação, fls. 17850 e 17848) alegam a violação do direito à defesa (artigo
32.º da Constituição);
c) Os arguidos António Castro Henriques (artigos 90- 96, 138- 139 e 227- 230
da contestação, fls. 16170-16171, 16181 e 16199-16200), Alípio Dias (artigo
191 da contestação, fls.17265-17266) e Arguido A. (artigos 36-42 da
contestação, fls. 17558v-17559) alegam a violação da presunção de inocência
do 32.º/2 da Constiuição e do direito à não auto-incriminação;
d) O arguido António Castro Henriques (artigo 84 da contestação, fls. 16168)
alega a violação da da igualdade de armas do 20.º/4 CRP;
e) O arguido Jardim Gonaçalves (artigos 444-508 da contestação, fls. 1535815372) alega a violação da paz jurídica prevista nos artigos 2.º e 20.º da
Constituição;
f)

Os arguidos António Castro Henriques (artigo 50 da Constituição, fls. 16161)
e Filipe Pinhal (artigo 118 da contestação, fls. 17497-17498) alegam a
violação do artigo 6.º CEDH; e

g) O arguido Paulo Teixeira Pinto (artigos 118, fls. 17497-17498) alega a
violação do artigo 14.º do PIDCP da ONU.
3.

Não têm os arguidos razão.

4.

Considerando que, como já se demonstrou:
a)

As diferentes normas legais (v.g., do CdVM, do RGCORD ou do CPP)
aplicadas pela CMVM não são inconstitucionais, nem violam o direito
internacional;

b)

A interpretação que a CMVM faz dessas normas não é inconstitucional,
nem viola o direito internacional;
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c)

A actuação da CMVM foi sempre conforme à lei e, designadamente, a essas
normas;

de onde decorre que, nenhuma das concretas condutas da CMVM é
inconstitucional ou violadora de qualquer preceito ou princípio de direito
internacional.
Síntese conclusiva
1.

À luz do exposto conclui-se que:
a) A prescrição não tem, nem pode ter, a virtualidade de «apagar factos
históricos», sejam estes quais forem;
b) É na Acusação e só na Acusação que se define o objecto do processo de
contra-ordenação e os sujeitos a quem se dirige;
c) A CMVM não tem de realizar (obrigatoriamente) audições antes de deduzir
acusação;
d) A figura jurídica da inexistência não é consagrada pelo legislador para os
processos sancionatórios, mesmo a doutrina que a defende aponta o seu
carácter excepcional e in casu, de qualquer forma, não se verificam os seus
pressupostos;
e) nos processos de contra-ordenação não se prevê fase de inquérito; o processo
não padece de vício algum, nem inexistência, nem insuficiência de
“inquérito”;
f)

não existe qualquer fase de instrução, legalmente obrigatória, em processo de
contra-ordenação e, em qualquer caso, nunca tal alegado (hipotético) vício
poderia implicar uma nulidade;

g) O facto da CMVM cumular competências de supervisão e sancionatórias
decorre da lei e não fere nenhum direito dos arguidos;
h) Não foi desrespeitado qualquer direito de defesa dos arguidos, tendo os
mesmos tido possibilidade de se pronunciar sobre o objecto da acusação e
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respectiva imputação, bem como tendo carreado para o processo todos os
elementos e meios de prova que entenderam adequados à sua defesa;
i)

Não houve qualquer limitação no acesso aos autos que viole qualquer norma,
direito ou garantia constitucional das defesas;

j)

os poderes gerais de instrução da CMVM (previstos no artigo 360.º/1/e do
CdVM) podem ser exercidos em relação a quaisquer pessoas, incluindo
pessoas não sujeitas à supervisão da CMVM;

k) A utilização dos autos de declarações do Banco de Portugal é lícita e, em
qualquer caso, a sua inutilização não tem impacto no processo nem na
presente decisão;
l)

A acusação, a decisão e o processo são sustentados exclusivamente pela
prova que consta do processo e é desta que os arguidos se têm de defender;
não tendo sido omitida a junção de declarações que fosse devida;

m) A CMVM não usou meios enganosos nem violou o direito à não autoincriminação dos arguidos desde logo, entre outras razões, porque nenhum
elemento foi pedido pela CMVM aos arguidos para sustentar os factos da
acusação;
n) Para além da prova recolhida junto do BCP há prova independente que
sustenta os factos provados;
o) A prova por ilação é legalmente admissível;
p) A acusação não padece de qualquer vício, nem decorrente da sua tramitação
nem do seu texto (v.g. o artigo 283.º do CPP não é aplicável aos processos de
contra-ordenação e foi respeitado o artigo 50.º do RGCORD);
q) As diversas questões de inconstitucionalidade e de violação de normas de
Direito internacional, imputadas a preceitos legais, a interpretações ou
dimensões normativas de preceitos legais, à própria acusação ou a outras
decisões, actos ou omissões processuais (ou, mesmo, pré-processuais) – da
CMVM baseiam-se em pressupostos errados ou não têm consistência.
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Título VI – DOS FACTOS RELATIVOS À DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO
Sem prejuízo dos demais factos que se dão por provados, no Título VIII, a
respeito de cada um dos arguidos do presente processo, dão-se por provados no
presente processo os factos seguintes, transversais às condutas de todos os
arguidos, e consideram-se não provados os factos com eles incompatíveis:

Parte I – Enquadramento Geral
1.

O Banco Comercial Português, S.A. (doravante BCP), constituído em 1985, é
uma instituição de crédito autorizada a exercer todas as actividades de
intermediação financeira e um emitente com acções admitidas à negociação na
Bolsa de Valores de Lisboa desde 1987. (fls. 6086-6088, 11789-11790, 11807-11819)

2.

À data da prática das infracções objecto do presente processo, o BCP é um
emitente com acções admitidas à negociação no Mercado de Cotações Oficiais
gerido pela Euronext Lisboa – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados,
S.A. (designado por Eurolist by Euronext Lisbon, mercado de cotações oficiais
desde 02/07/2005) (fls. 6084-6085, 11792-11794, 11807-11819).

3.

O BCP adquiriu o domínio: (fls. 11795v)
(i) em Março de 1995, do Banco Português do Atlântico. S.A. (doravante, BPA);
(fls. 11795v, 8445)

(ii) em 2000, do Banco Mello, S.A. (doravante, BM), da Companhia de Seguros
Império, S.A. (doravante, Império) e do Banco Pinto & Sotto Mayor, S.A.
(doravante, BPSM). (fls. 6228v, 8666-8667, 8951-8955)
4.

O BCP incorporou por fusão:
(i) a 30/06/2000, o BPA; (fls. 6089-6090, 6228)
(ii) a 30/06/2000, o BM; (fls. 6228, 8666-8667, 11795v)
(iii) a 15/12/2000, o BPSM. (fls. 6228v, 8666-8667, 8951-8955, 11795v)
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5.

A Império:
a) que foi adquirida pelo BCP no ano de 2000; (fls. 8566, 8666-8667, 11795v)
b) foi alienada, pelo BCP, à Caixa Geral de Depósitos, S.A. em 19/07/2004. (fls.
7470, 8658-8665)

6.

Nos anos de 2001 e 2002 verificou-se uma acentuada descida das cotações das
acções BCP (como se pode verificar pelo Anexo 1 à presente Decisão e que dela
faz parte integrante – tendo por fonte o Dathis) (fls. 6096-6102, 9278-9289, 9290-9328 e
9329-9362).

7.

O BCP, à data dos factos, enquanto intermediário financeiro, dispunha na sua
estrutura de uma unidade orgânica denominada Direcção de Relações com os
Investidores (DRI) – melhor descrita no Título VIII – que teve como Directores ,
à data dos factos, Arguido A. e Miguel Magalhães Duarte.

8.

O BCP, à data dos factos, dispunha, também, na sua estrutura de uma unidade
orgânica denominada Centro Corporativo (CC) – melhor descrito no Título VIII
– que teve como Directores, à data dos factos, Luís Gomes e Arguido B..

9.

O BCP, nos documentos de prestação de contas, referentes aos anos de 1997 a
2007, reconheceu como integrando o seu universo empresarial as entidades
constantes do Anexo 2 à presente Decisão e que dela faz parte integrante. De entre
estas, atente-se que:

10.

O BCP Internacional II, Sociedade Unipessoal, SGPS, Lda. sempre foi detido
pelo BCP. (fls. 6309)

11.

O BCP International Bank Limited, à data dos factos, sempre foi detido pelo
BCP. (fls. 6694v, 6812v, 6923v, 7190, 7309, 7439, 7590, 7753, 7969v, 8183, 8190v)

12.

O BCP Bank & Trust Company (Cayman) Limited: (fls. 8491v, 8511v, 8512)
a) foi constituído, nas Cayman, a 23/04/1992;
b) desde 03/10/2005 assumiu a designação BCP Bank & Trust Company
Limited;
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c) desde 14/04/2008 assumiu a designação de Millennium bcp Bank & Trust;
d) à data dos factos sempre foi detido pelo BCP. (fls. 6694v, 6812, 6924v, 7190, 7309,
7438v, 7590, 7753, 7968, 8183, 8638)

13.

O Banco Millennium BCP Investimento, S.A. (doravante, BCPI), à data dos
factos, sempre foi detido pelo BCP. (fls. 6694, 6812, 6923v, 8637v, 7189, 7309, 7438,
7589v, 7752, 7967v, 8183)

14.

O Banco de Investimento Imobiliário, S.A. (doravante, BII):
a) à data dos factos, sempre foi detido pelo BCP; (fls. 3494-3520, 6694v, 6812v,
6924v, 8638, 7190, 7309, 7438, 7589v, 7752v, 7967v, 8183, 8638)

b) Joaquim Miguel Ribeirinho Santos Paupério (doravante, Joaquim Miguel
Paupério) foi administrador do BII desde 1992 até 23/07/2003, data em que
cessou funções, por renúncia. (fls. 3494-3510, 3507)
15.

O BCP nos seus documentos de prestação de contas:
a) nunca reconheceu as off-shore Cayman e Góis Ferreira (que infra se
identificam nos n.ºs 18 e 61) como pertencentes ao seu universo empresarial
(cf. Anexo 2 à Decisão);
b) não reflectiu a Comercial Imobiliária, S.A. como sociedade pertencente ao
seu universo empresarial nos anos de 2004, 2005 e 2006 (cf. Anexo 2 à
Decisão).

16.

Todavia, o BCP, nos documentos de prestação de contas, devia ter reconhecido
como suas (pertencentes ao seu universo empresarial):
a) as off-shore Cayman (nas contas anuais referentes aos anos de 1999 a 2003);
b) as off-shore Góis Ferreira (nas contas anuais referentes aos anos de 1998 a
2006);
c) a Comercial Imobiliária, S.A. (nas contas anuais de 2004 a 2006).
Com efeito:
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Capítulo I – Sociedades off-shore sedeadas em Cayman
17.

O BCP, entre 1999 e 2004, utilizou como veículos do próprio Banco sociedades
sedeadas em Cayman Islands (doravante, Off-shore Cayman) – como melhor se
descreve no Anexo 3 à presente Decisão e que dela faz parte integrante.

a)

Off-shore Cayman (de base)

18.

Entre 14/09/1999 e 30/03/2000, foram incorporadas em Cayman, designadamente,
as seguintes sociedades (doravante também designadas por off-shore Cayman):
(fls. 565v, 608, 706v, 913, 1016v, 1489v, 1590, 1696v, 1112v, 1236v, 1293v, 1400v, 1894v, 1787,
1993v, 2087v, 2186v)

(i)

Hitop Investments Limited (doravante, Hitop);

(ii)

Western Basin Investments (doravante, Western);

(iii) Nedlam Limited (doravante, Nedlam);
(iv) Bosfein Assets Limited (doravante, Bosfein);
(v)

Gobi Associates Ltd. (doravante, Gobi);

(vi) Inveast Limited (doravante, Inveast);
(vii) Chelsea International Ltd. (doravante, Chelsea);
(viii) Sulltop Assets Ltd. (doravante, Sulltop)
(ix) Folioval Investments (doravante, Folioval);
(x)

Continental Investments Ltd. (doravante, Continental);

(xi) Portfolio Investments Ltd. (doravante, Portfolio);
(xii) Indigo Securities Ltd. (doravante, Indigo);
(xiii) Aldwych Associates Ltd. (doravante, Aldwych);
(xiv) Barsea Limited (doravante, Barsea);
(xv) Fieldmaz Assets Ltd. (doravante, Fieldmaz);
(xvi) Millennium Securities Limited. (doravante, Millennium);
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(xvii) Conarch Consultants (doravante, Conarch).
19.

As off-shore Cayman, exclusivamente com os financiamentos obtidos junto do
BCP, transaccionaram exclusivamente acções BCP (ou valores mobiliários
relacionados com o Grupo BCP, v.g. BPA, Heller Factoring Portuguesa, S.A.),
entre Fevereiro de 2000 e Dezembro de 2002 (fls. 606, 649-705, 743-911, 951-1015,
1048-1111, 1151-1220, 1251-1292, 1335-1399, 1435-1488, 1523-1588, 1624-1695, 1727-1785,
1821-1893, 1927-1991, 2039-2086, 2117-2185, 2223, 2247v-2271, 2272-2293, 2294-2312, 23192325, 2336-2338, 2352-2354, 2412-2414, 2452-2454, 2499-2510, 2536-2558, 2602-2625, 26312639, 2698-2717, 2718-2721, 2718v, 2719, 2724-2734, 3380-3386, 5315-5380, 5381-5455, 54565538, 5539-5794, 5795-5857, 5858-5868, 5869-5891, 5892-5957, 5958-5972, 8959-8976, 8949,
8956-8958, 11769v).

20. As off-shore Cayman identificadas no quadro seguinte subscreveram, em 2000,
aumentos de capital do BCP, nos seguintes montantes:
Sociedade

Barsea Limited
Fieldmaz Assets Ltd
Folioval Investments
Inveast Limited
Millennium Securities
Nedlam Limited
Portofolio Investments
Bosfein Assets
Bosfein Assets
Total

Título

BPA NOM
BPA NOM
BPA NOM
BPA NOM
BPA NOM
BPA NOM
BPA NOM
BPSM NOM
BPSM NOM

Data

10-07-2000
10-07-2000
10-07-2000
10-07-2000
10-07-2000
10-07-2000
10-07-2000
15-12-2000
14-06-2000

Acções Trocadas (A) ,

2.350.000,00
2.309.068,00
2.222.831,00
4.307.893,00
2.291.289,00
2.112.973,00
2.245.267,00
590.242,00
1.564.619,00
20.006.982,00

Acões BCP ,

1.880.001,00
1.847.254,00
1.778.264,00
3.446.315,00
1.833.031,00
1.690.378,00
1.796.213,00
2.732.584,00
7.243.606,00
24.274.910,00

Contrapartida em € (B),

5,800
5,800
5,800
5,800
5,800
5,800
5,800
23,160
23,156

Valor Subscrito ,

13.630.000,00
13.392.594,40
12.892.419,80
24.985.779,40
13.289.476,20
12.255.243,40
13.022.548,60
13.670.004,72
36.230.317,56
153.515.584,08

(fls. 606, 649-705, 743-911, 951-1015, 1048-1111, 1151-1220, 1251-1292, 1335-1399, 1435-1488, 15231588, 1624-1695, 1727-1785, 1821-1893, 1927-1991, 2039-2086, 2117-2185, 2223, 2247v-2271, 22722293, 2294-2312, 2319-2325, 2336-2338, 2352-2354, 2412-2414, 2452-2454, 2499-2510, 2536-2558,
2602-2625, 2631-2639, 2698-2717, 2718-2721, 2718v, 2719, 2724-2734, 3380-3386, 5315-5380, 53815455, 5456-5538, 5539-5794, 5795-5857, 5858-5868, 5869-5891, 5892-5957, 5958-5972, 8959-8976,
8949, 8956-8958, 11769v)

21.

A 05/12/2002 (data imediatamente anterior à execução do contrato celebrado com
o ABN AMRO Bank, N.V. que infra se descreve no n.º 42 e seguintes) as 17
sociedades off-shore Cayman apresentavam responsabilidades agregadas de €
596,6 milhões e carteira de títulos no valor de € 318,35 milhões – sendo que, pelo
menos, € 312.040.000 eram acções BCP (tal como foram avaliadas no contrato
celebrado com o ABN, a 29/11/2002, que infra se descreve). (fls. 5973-5979)
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22.

Pelos financiamentos concedidos, o BCP:
a) cobrou juros e comissões às off-shore Cayman;
b) todavia, as off-shore Cayman nunca pagaram ao BCP os juros
correspondentes à utilização dos descobertos bancários; com efeito, à medida
que os juros eram cobrados, os financiamentos concedidos pelo BCP às offshore Cayman foram incrementados pelo respectivo montante.
(fls. 606, 649-705, 743-911, 951-1015, 1048-1111, 1151-1220, 1251-1292, 1335-1399, 14351488, 1523-1588, 1624-1695, 1727-1785, 1821-1893, 1927-1991, 2039-2086, 2117-2185, 2223,
2247v-2271, 2272-2293, 2294-2312, 2319-2325, 2336-2338, 2352-2354, 2412-2414, 2452-2454,
2499-2510, 2536-2558, 2602-2625, 2631-2639, 2698-2717, 2718-2721, 2718v, 2719, 2724-2734,
3380-3386, 5315-5380, 5381-5455, 5456-5538, 5539-5794, 5795-5857, 5858-5868, 5869-5891,
5892-5957, 5958-5972, 8959-8976, 8949, 8956-8958, 11769v)

b)

Sociedades sub-holding das off-shore Cayman

23.

Desde a sua constituição até 07/03/2001 as sociedades off-shore Cayman:
a) Western, Nedlam, Bosfein, Inveast e Barsea eram detidas pela Crealock
Holdings Ltd.; (fls.609, 707v, 914, 1490, 1788v)
b) Hitop, Gobi, Chelsea, Sulltop, Indigo, Aldwych e Conarch eram detidas pela
Dot Holdings Ltd.. (fls. 567, 1017v, 1591v, 1698, 1401, 1895v, 2188)

24.

O capital das sociedades Dot Holdings e Crealock era representado por acções ao
portador. (fls. 9742-9744)

25.

As sociedades off-shore Cayman Fieldmaz e Folioval, desde 16/09/1999, eram
detidas pela Meadowcroft Management Limited. (fls. 1994, 1113v)

26.

As sociedades off-shore Cayman Continental, Portfolio e Millennium, desde
16/09/1999, eram detidas pela Osterdal Limited. (fls. 1237, 1294 e 2088)

27.

Pelo menos a partir de 07/03/2001, todas as sociedades off-shore Cayman (de
base) passam a ser detidas pelas seguintes quatro sociedades accionistas
fiduciárias (sub-holdings) – que melhor se descrevem no Anexo 3 à Decisão:
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a) Geafield Holdings, S.A. (doravante, Geafield); (fls. 708, 1490v, 610v, 1789, 914v)
b) Meadowcroft Management Limited (doravante, Meadowcroft); (fls. 1113v,
1994)

c) Osterdal Limited (doravante, Osterdal); (fls. 1294v, 2088, 1237)
d) Daman Group Services Incorporated (doravante, Daman). (fls. 1591, 21922222, 1017v, 1401v, 566, 1697v, 1896)

c)

Detenção das sociedades sub-holding das sociedades off-shore Cayman

28.

As sociedades sub-holdings supra descritas (no n.º 27) eram detidas
fiduciariamente, até 20/12/2002, por conta das seguintes sociedades (doravante,
também designadas sociedades holding) – que melhor se descrevem no Anexo 3
à Decisão:
a) Portman Nominee Services Limited (doravante, Portman Nominee);
b) Portman Management Services Limited (doravante, Portman Management).

29. A Portman Nominee:
a) era detida, desde 28/01/1991, por conta do BCP Sucursal Trust Offshore
(Madeira); (fls. 2942v, 2944, 8555, 8794, 8795)
b) era detida, desde 23/12/1999, por conta da Servitrust – Trust and
Management Services, S.A. (doravante, Servitrust) – sociedade detida pelo
BCP). (fls. 2945v, 2947, 8561, 8797, 8798-8798v)
30. A Portman Management:
a) era detida, desde 28/01/1991, por conta do BCP Sucursal Trust Offshore
(Madeira); (fls. 3533, 8800, 8801v)
b) era detida, desde 23/12/1999, por conta da Servitrust – sociedade detida
pelo BCP. (fls. 3545, 8803, 8804v)
31. A partir de 20/12/2002 (e, de forma inequívoca, de 27/12/2002):
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a)

Frederico José Appleton Moreira Rato (doravante, Moreira Rato) passa a
assumir, formalmente, a qualidade de beneficiário económico (beneficial
owner) das sub-holdings Daman e Meadowcroft; (fls. 2450v, 2351, 9743, 9744)

b)

Ilídio Duarte Monteiro passa a assumir, formalmente, a qualidade de
beneficiário económico da sub-holding Osterdal; e (fls. 2384v, 9743)

c)

João Bernardino Gomes passa a assumir, formalmente, a qualidade de
beneficiário económico da sub-holding Geafield. (fls. 2497v, 9744)

32. A 02/12/2003, Moreira Rato, Ilídio Duarte Monteiro e João Bernardino Gomes, em
cartas (individuais) enviadas à sucursal de Cayman do BCP, confirmam a
assunção pessoal das dívidas das sociedades em que constem como beneficiários
económicos. Fazem-no, todavia, com opção de satisfação integral da dívida
mediante dação em pagamento dos activos das sociedades devedoras (o que
operará automaticamente em caso de morte ou incapacidade permanente ou
absoluta do declarante). (fls. 2327v, 2328 e 2328v)
33.

A 30/12/2003, cada um dos beneficiários económicos (formais) das sub-holdings
(Moreira Rato, Ilídio Duarte Monteiro e João Bernardino Gomes) contraiu um
empréstimo junto do BCP (que no total ascenderam ao montante de €
589.992.107,4), com a finalidade de assumirem as dívidas das off-shore Cayman –
dando como garantia apenas os activos destas sociedade off-shore. (fls. 2326, 2326v,
2327)

34.

Por declaração, sem data, Moreira Rato, João Bernardino Gomes e Ilídio Duarte
Monteiro autorizaram a transferência de 100% das acções das sub-holdings, que
(formalmente) detinham, para o BCP ou para outra entidade a indicar por este
Banco. (fls. 2498, 2451, 2411, 2351v)

35.

A 30/12/2003, as off-shore Cayman transferiram para as supra mencionadas (no
n.º 27) off-shore sub-holdings € 99.640.000 – valor correspondente ao diferencial
entre o crédito concedido a Moreira Rato, Ilídio Duarte Monteiro e João
Bernardino Gomes (de € 589.992.107,4) e o montante global de descoberto
bancário (de € 490.352.107) (fls. 2452, 900, 1582, 699, 1866v, 979, 2412, 1205v e 2073,
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2353v, 1394v, 2175 e 1281, 2336, 1677, 5950v, 699, 1102, 1481v, 5850v, 1781v, 1981 e fls. 606,
649-705, 743-911, 951-1015, 1048-1111, 1151-1220, 1251-1292, 1335-1399, 1435-1488, 15231588, 1624-1695, 1727-1785, 1821-1893, 1927-1991, 2039-2086, 2117-2185, 2223, 2247v-2271,
2272-2293, 2294-2312, 2319-2325, 2336-2338, 2352-2354, 2412-2414, 2452-2454, 2499-2510,
2536-2558, 2602-2625, 2631-2639, 2698-2717, 2718-2721, 2718v, 2719, 2724-2734, 3380-3386,
5315-5380, 5381-5455, 5456-5538, 5539-5794, 5795-5857, 5858-5868, 5869-5891, 5892-5957,
5958-5972, 8959-8976, 8949, 8956-8958, 11769v).

36.

O verdadeiro detentor de todas as sociedades off-shore Cayman foi sempre
(mesmo depois de 20/12/2002) o BCP. Com efeito, conforme melhor se descreve
no Anexo 3 à Decisão, as 17 sociedades off-shore Cayman:
a) até 20/12/2002 (e formalmente, até 27/12/2002), eram indirectamente detidas
pelo BCP; (fls. 708, 1490v, 610v, 1789, 914v, 1113v, 1994, 1294v, 2088, 1237, 1591,
2192-2222, 1017v, 1401v, 566, 1697v, 1896, 2456v-2457, 2417, 2418, 2418v, 2386v, 2387v,
2388, 2389, 3564-3565, 3545, 2945v, 2947)

b) transaccionaram, até 2002, exclusivamente valores mobiliários relacionados
com o Grupo BCP (fls. 606, 649-705, 743-911, 951-1015, 1048-1111, 1151-1220, 12511292, 1335-1399, 1435-1488, 1523-1588, 1624-1695, 1727-1785, 1821-1893, 1927-1991,
2039-2086, 2117-2185, 2223, 2247v-2271, 2272-2293, 2294-2312, 2319-2325, 2336-2338,
2352-2354, 2412-2414, 2452-2454, 2499-2510, 2536-2558, 2602-2625, 2631-2639, 26982717, 2718-2721, 2718v, 2719, 2724-2734, 3380-3386, 5315-5380, 5381-5455, 5456-5538,
5539-5794, 5795-5857, 5858-5868, 5869-5891, 5892-5957, 5958-5972);

c) a aquisição de acções é feita, pelas off-shore Cayman, exclusivamente através
de financiamento obtido junto do BCP (fls. 606, 649-705, 743-911, 951-1015, 10481111, 1151-1220, 1251-1292, 1335-1399, 1435-1488, 1523-1588, 1624-1695, 1727-1785,
1821-1893, 1927-1991, 2039-2086, 2117-2185, 2223, 2247v-2271, 2272-2293, 2294-2312,
2319-2325, 2336-2338, 2352-2354, 2412-2414, 2452-2454, 2499-2510, 2536-2558, 26022625, 2631-2639, 2698-2717, 2718-2721, 2718v, 2719, 2724-2734, 3380-3386, 5315-5380,
5381-5455, 5456-5538, 5539-5794, 5795-5857, 5858-5868, 5869-5891, 5892-5957, 59585972);

d) Moreira Rato, Ilídio Duarte Monteiro e João Bernardino Gomes:
(i)

foram designados beneficiários económicos das off-shore Cayman sem
nunca terem prestado qualquer contribuição financeira às off-shore
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Cayman ou qualquer contrapartida ao BCP (fls. 5275, 5280, 11384, 1151511516 e fls. 606, 649-705, 743-911, 951-1015, 1048-1111, 1151-1220, 1251-1292,
1335-1399, 1435-1488, 1523-1588, 1624-1695, 1727-1785, 1821-1893, 1927-1991,
2039-2086, 2117-2185, 2223, 2247v-2271, 2272-2293, 2294-2312, 2319-2325, 23362338, 2352-2354, 2412-2414, 2452-2454, 2499-2510, 2536-2558, 2602-2625, 26312639, 2698-2717, 2718-2721, 2718v, 2719, 2724-2734, 3380-3386, 5315-5380, 53815455, 5456-5538, 5539-5794, 5795-5857, 5858-5868, 5869-5891, 5892-5957, 59585972, 8959-8976, 8949, 8956-8958, 11769v);

(ii)

nunca tomaram qualquer decisão de investimento (relativamente às offshore Cayman) ou assumiram qualquer risco de perdas pelos
investimentos realizados pelas off-shore Cayman (todo o risco corria
por conta do BCP); (fls. 2450v, 2351, 2384v, 2497v; 5276, 52, 11384-1151511516 e 5275, 5280, 5285, 11384-11515-11516)

(iii) podiam exonerar-se das dívidas (assumidas a título pessoal a
02/12/2003) mediante dação em pagamento dos activos das sociedades
devedoras (o que operaria automaticamente em caso de morte ou
incapacidade permanente ou absoluta do declarante); donde, o BCP, em
caso de desvalorização, suportava a menos-valia gerada (o que ocorreu
efectivamente); (fls. 2327v, 2328 e 2328v, 11384-11515-11516)
(iv) emitiram declarações, não datadas, através das quais transferiam 100%
das acções das sub-holdings das off-shore Cayman para o BCP; donde,
o BCP poderia, em caso de valorização, apropriar-se da mais-valia
gerada; (fls. 2498, 2451, 2411, 2351v e 2497, 2450v, 2384v e 2351, 2351v, 2451,
2498, 5276, 11384-11515-11516)

e) mesmo depois de 20/12/2002, foi o BCP que continuou a conceder avultados
financiamentos às off-shore Cayman detidas pelas sub-holdings; (fls. 606, 649705, 743-911, 951-1015, 1048-1111, 1151-1220, 1251-1292, 1335-1399, 1435-1488, 15231588, 1624-1695, 1727-1785, 1821-1893, 1927-1991, 2039-2086, 2117-2185, 2223, 2247v2271, 2272-2293, 2294-2312, 2319-2325, 2336-2338, 2352-2354, 2412-2414, 2452-2454,
2499-2510, 2536-2558, 2602-2625, 2631-2639, 2698-2717, 2718-2721, 2718v, 2719, 2724-
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2734, 3380-3386, 5315-5380, 5381-5455, 5456-5538, 5539-5794, 5795-5857, 5858-5868,
5869-5891, 5892-5957, 5958-5972, 11384-11515-11516)

f)

os recursos usados pelas off-shore Cayman (mesmo que utilizados para
financiar o pagamento de comissões e juros ao BCP) nunca foram outros que
não os próprios financiamentos concedidos pelo BCP; (fls. 5275, 5280, 1138411515-11516)

g) o BCP sempre beneficiou de amplos poderes discricionários para a tomada de
decisões de investimento em valores mobiliários nas supra identificadas offshore – que executou através da DRI (Direcção de Relações com os
Investidores); (fls. 576-578, 584v-585, 624-628, 629, 719-721, 722, 923-926, 929, 1025v1027, 1029-1032, 1500, 1502, 1505v, 1506, 1600, 1602, 1604, 1707-1708, 1709v-1711v,
1126-1127, 1130-1131, 1240-1242, 1243, 1299-1300, 1309, 1302v-1304, 1410-1413, 1416,
1417v, 1904v-1906, 1909, 1799v-1800, 1802, 1802v, 2002-2003, 2004v-2005, 2011v-2012,
2094-2097, 2098v-2099, 2197, 2199, 2203v-2204, 6478-6494, 11384-11515-11516, 82887v,
12443v)

h) o BCP podia nomear, livremente, pelo menos desde 07/03/2001, os
administradores das off-shore Cayman seguintes: Hitop, Western, Nedlam,
Bosfein, Gobi, Indigo, Inveast, Chelsea, Sulltop, Barsea, Aldwych e Conarch;
(fls. 570, 621v, 712v, 921v, 1021v, 1408v, 1498, 1598, 1705v, 1797v, 1903, 1192, 1138411515-11516)

i)

o BCP, a 29/11/2002, actuou como agente de todas as off-shore Cayman (no
contrato celebrado com o ABN AMRO Bank, N.V.) – como infra se
demonstra; (fls. 6108-6146, 6419-6452)

j)

o próprio Moreira Rato, em resposta a ofício da CMVM, afirmou que não
prestou quaisquer contrapartidas para ser beneficiário económico da Daman e
da Meadowcroft, que nunca respondeu pelos riscos associados às suas
potenciais perdas, que nunca lhes prestou qualquer contribuição financeira,
que não recebeu dinheiro ou crédito, sob alguma forma, delas proveniente,
que não prestou garantias ao BCP pelos financiamentos que este concedeu às
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referidas off-shore e que nunca tomou qualquer decisão de investimento
relativa às mesmas. (11384, 11515-11516)
37.

O controlo das off-shore Cayman (em termos esquemáticos) era feito, a partir de
20/12/2002, do seguinte modo:

BCP

Beneficial
owners
(formais)

off‐shore
sub‐holding

off‐shore de
base

Bernardino
Gomes

Geafield

Moreira Rato

Meadowcroft

Nedlam Ltd.

Folioval Inv.

Inveast Ltd.

Fieldmaz
Assets Ltd.

Western Basin
Inv.
Barsea Ltd.
Bosfein Assets
Ltd.

Ilídio Monteiro

Daman

Chelsea
International
Ltd.
Conarch
Consultants
Gobi
Associates Ltd.

Osterdal

Portfolio Inv.
Ltd.
Millennium
Securities Ltd.
Continental
Inv. Ltd.

Indigo
Securities Ltd.
Hitop Inv. Ltd.
Sulltop Assets
Ltd.
Aldwych
Associates Ltd.
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38.

A 24/03/2004, Moreira Rato, Ilídio Duarte Monteiro e João Bernardino Gomes
cederam as suas posições à Townsend Associates Corp. (doravante, Townsend)
que passa a deter as off-shore Cayman – sociedade (relacionada com Góis
Ferreira) que (também) era um veículo do BCP, como infra se demonstra. (fls. 2414
e 2536, 5973-5979, 11384, 11515-11516)

39.

A Townsend concentrou, desta forma, as dívidas das off-shore Cayman (no
montante de € 589.992.107,4) – assumindo as dívidas (face ao BCP) de Moreira
Rato, Ilídio Duarte Monteiro e João Bernardino Gomes – e os seus activos
(depósitos no valor de € 99.640.000). (fls. 2414 e 2536, 5973-5979, 11384, 11515-11516)

40.

A partir de 26/03/2004, a Townsend passa a ser detida pela Edifícios Atlântico,
S.A. (doravante, EA) – sociedade que melhor se descreve infra a propósito do
Vertente Imobiliária – sendo, a partir de 23/06/2006, detida conjuntamente pela
EA e pela Comercial Imobiliária, S.A. (doravante, CI). (fls. 3554, 3556-3557, 5975v)

41.

Sucede que a venda da Townsend Associates Corp. não foi uma venda efectiva
(não foi uma “true sale”) – como infra melhor se demonstra no capítulo relativo à
Vertente Imobiliária. Ou seja, as off-shore Cayman permaneceram sempre no
universo empresarial do BCP.

Capítulo II – Contratos ABN Notes
42.

Evitando, a 31/12/2002, reportar às autoridades que havia concedido
financiamentos aceitando como garantia mais de 5% do seu capital social, o BCP
promove a celebração de um contrato com o ABN AMRO Bank, N.V. (doravante,
ABN ou ABN AMRO). Com efeito:

a)

Contrato “ABN Notes” celebrado a 29/11/2002

43.

A 05/12/2002 (data imediatamente anterior à execução do contrato que se
descreve no ponto seguinte) as 17 sociedades off-shore Cayman apresentavam
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responsabilidades agregadas de € 596,6 milhões e carteira de títulos no valor de €
318,35 milhões – sendo que esta era composta por acções BCP em, pelo menos, €
312.040.000. (fls. 5973-5979)
44.

A 29/11/2002, as 17 off-shore Cayman, o BCP (na qualidade de agente das offshore Cayman) e o ABN AMRO celebraram um contrato – que melhor se
descreve no Anexo 4 à presente Decisão e que dela faz parte integrante – nos
termos do qual:
a) as off-shore Cayman alienam ao ABN, a 06/12/2002, a sua carteira de 116
milhões de acções BCP contra (i) a entrega de 156.020 Notes, emitidas
pelo ABN, e (ii) o pagamento de € 154.538.390 (Net Consideration
Amount); (cláusula 2.1, cláusula 4.2 e Anexo 1, a fls. 6111, 6112, 6116, 11769v)
b) as off-shore Cayman têm, ainda, de pagar uma comissão (structuring fee) a
favor do ABN, no montante de € 1.560.200, e custos OTC no valor de €
39.295 (metade dos custos totais – € 78.590); (cláusulas 8.2 e anexo 1, a fls. 6115 e
6116)

c) o pagamento de € 154.538.390 (Net Consideration Amount) equivale à
diferença dos valores de transacção da venda das acções BCP (€ 312.040.000)
e compra das “ABN AMRO Notes” (€ 156.020.000), deduzidas de uma
comissão (structuring fee) a favor do ABN (€ 1.560.200), e acrescidas de
custos OTC (metade de € 78.590); (cláusula 1, definição de “Net Consideration
Amount” e anexo 1, a fls. 6110, 6116 – vide também fls. 3296)

d) o valor das “ABN AMRO Notes”, a pagar pelo ABN ao BCP, varia em
função da cotação das acções BCP (i.e estamos perante um derivado que tem
as acções BCP como activo subjacente); (cláusula 1, definição de “Notes”, a fls.
6110, vide também fls. 3296)

e) no momento em que se vencerem as “ABN AMRO Notes” o ABN paga às
off-shore Cayman o produto da venda (valor líquido) das acções BCP
deduzido de € 156.020.000 (Notes Consideration Amount); (cláusula 1, do anexo
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2 (Product Conditions), definição de “Final Reference Price”, a fls. 6126, vide também fls.
3296)

f)

as “ABN AMRO Notes” emitidas entram no período de liquidação: (i) no
primeiro dia de negociação após o decorrer de 3 anos a contar do dia da
emissão das notes (inclusive), (ii) no primeiro dia que as acções BCP baixem
para valor inferior ao Stop Loss Price ou (iii) quando a S&P, a Moody’s ou a
Fitch baixem o rating do BCP para níveis abaixo de “recomendação de
investimento” (abaixo de BBB- ou Baa3); (cláusula 1 do anexo 2 (Product
Conditions), definição de “Unwinding Start Date”, a fls. 6130)

g) o Stop Loss Price verifica-se quando o preço por acção em qualquer dia de
negociação, incluindo o dia de emissão, for igual a ((0,48 X Nominal Amount
X Outstanding Notes) / Floating Amount / n.º total de acções); (cláusula 1 do
anexo 2 (Product Conditions), definição de “Stop Loss Price”, a fls. 6129)

h) durante a pendência do contrato, o ABN terá de pagar às off-shore Cayman
um cupão que é calculado (subtraindo ao dividendo distribuído pelo BCP as
despesas, taxas e outras deduções) através da seguinte fórmula: (número total
de acções X 89% X dividendos declarados) / Notes pendentes; (cláusula 2.2 do
Anexo 2 (Product Conditions), a fls. 6125)

i)

no início do período de liquidação (i.e. momento do seu vencimento) e com a
extensão possível, o emitente deve desenvolver os melhores esforços para
propor, contra a entrega das Notes, a compra das acções às off-shore Cayman
em termos a acordar e que devem reflectir o preço de mercado, desde que não
seja aumentado o risco do emitente (i.e. o ABN); (cláusula. 3/j (rights and
procedures) do Anexo 2 (Product Conditions), a fls. 6132)

j)

na pendência do contrato, o ABN não exerce os direitos de voto inerentes às
acções de que tem a titularidade por força do contrato. No entanto,
desenvolve esforços para fornecer procurações às off-shore Cayman que o
solicitem ou exerce-o por conta das off-shore Cayman (em termos a ser
acordados e que deverão ser iguais para todas as off-shore). (cláusula 3/i (rights
and procedures) do Anexo 2 (Product Conditions), a fls. 6132)
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45.

O ABN fez-se representar na Assembleia Geral do BCP de 24/02/2003 por Jorge
Manuel Jardim Gonçalves. O ABN havia conferido procuração a Jorge Manuel
Jardim Gonçalves e, na ausência ou impedimento do primeiro, a Filipe Pinhal –
então Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração do BCP,
respectivamente. (fls. 3301, 8351, 7378)

46.

Em 14/03/2003 foi pago pelo BCP ao ABN um dividendo no valor líquido de €
9.280.000, tendo o ABN pago às off-shore Cayman, em 27/03/2003, €
7.878.430,03 (fls. 3300, 8788 e fls. 606, 649-705, 743-911, 951-1015, 1048-1111, 1151-1220,
1251-1292, 1335-1399, 1435-1488, 1523-1588, 1624-1695, 1727-1785, 1821-1893, 1927-1991,
2039-2086, 2117-2185, 2223, 2247v-2271, 2272-2293, 2294-2312, 2319-2325, 2336-2338, 23522354, 2412-2414, 2452-2454, 2499-2510, 2536-2558, 2602-2625, 2631-2639, 2698-2717, 27182721, 2718v, 2719, 2724-2734, 3380-3386, 5315-5380, 5381-5455, 5456-5538, 5539-5794, 57955857, 5858-5868, 5869-5891, 5892-5957, 5958-5972).

b)

Contrato “ABN Notes” celebrado a 18/03/2003

47.

Em virtude da forte desvalorização da cotação das acções BCP (cf. gráfico infra) –
e de molde a evitar a execução da cláusula de “call” (Stop Loss Price):
a) em 29/01/2003 (data em que teria sido atingido o Stop Loss Price
estabelecido no contrato celebrado a 29/11/2002), as off-shore Cayman
devolveram ao ABN 40.124 “ABN AMRO Notes” e pagaram € 41.006.400
ao ABN; e (fls. 3297v e 9137-9138)
b) em 12/03/2003, as off-shore Cayman devolveram ao ABN 29.905 “ABN
AMRO Notes” e pagaram € 30.360.920 ao ABN. (fls. 3297v, 4036)
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48.

A emissão das “ABN AMRO Notes” foi reestruturada, tendo sido celebrado novo
contrato a 18/03/2003 – como melhor se descreve no Anexo 4 à Decisão. (fls. 59735979, 2915v-2933, 3297v, 4034-4065)

49.

O contrato celebrado, a 18/03/2003, entre as 17 off-shore Cayman, a Servitrust –
sociedade detida pelo BCP (como agente das off-shore Cayman) e o ABN (fls.
3310-3325, 6420-6452), consagra:

a) uma reestruturação da emissão das “ABN AMRO Notes”, tendo-se procedido
a uma nova emissão (de 85.991 Novas Notes) – sendo a estrutura deste
contrato semelhante à do celebrado a 29/11/2002; (fls. 3310-3325, vide também
3297v-3299, 5977-5977v)

b) na medida em que pressupõe que as off-shore Cayman tenham devolvido as
Notes (emitidas a 06/12/2002) e pago um preço (€ 71.367.320) pela
reestruturação da operação; (cláusula 2.1, fls. 3311, 6422, 6430)
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c) que o valor das New Notes, a pagar pelo ABN à Servitrust, continua a variar
em função da cotação das acções BCP (estamos perante um derivado que tem
as acções BCP como activo subjacente); (cláusula 1, definição de “New Notes”, a fls.
3310v, 6421)

d) que as off-shore Cayman têm o direito de opção de compra das acções BCP:
(cláusula 3.1, a fls. 3311 e 6422)

(i)

caso, no período a contar da emissão das “ABN Notes” até à data de
início do período de liquidação, o ABN determine, com boa fé, que o
preço das acções atingiu ou é inferior ao Stop Loss Price; ou

(ii)

no caso do Stop Loss Price ocorrer depois do início do período de
liquidação e até ao fim deste período (que ocorra por força do decurso
de 6 meses);

e) que as “ABN AMRO Notes” emitidas entram no período de liquidação: (i) no
primeiro dia de negociação após o decorrer de 3 anos a contar do dia da
emissão das notes (inclusive) ou (ii) quando a S&P, a Moody’s ou a Fitch
baixem o rating do BCP para níveis abaixo de “recomendação de
investimento” [abaixo de BBB- ou Baa3] (cláusula 1, definição de “Unwinding Start
Date”, fls. 3321v, 6443);

f)

as off-shore Cayman não mantêm o direito de voto sobre as acções detidas
pelo ABN; (cláusula 3/j do anexo 2 “Product Conditions”, a fls. 3322v, 6445)

g) se o Stop Loss Price ocorrer antes do período de liquidação, o ABN nada tem
a pagar às off-shore. Se ocorrer depois do período de liquidação, o valor será
calculado nos seguintes termos: (Final Reference Price – Floating Amount) /
Notes pendentes (subtraídas taxas e despesas). (cláusula 1, a fls. 3319, 6438)
50.

O ABN fez-se representar na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2004 por
Alexandre Alberto Bastos Gomes. O ABN havia conferido procuração a
Alexandre Alberto Bastos Gomes e, na sua ausência ou impedimento do primeiro,
a Boguslaw Jerzy Kott – ambos vogais do Conselho de Administração do BCP.
(fls. 3301, 8352v, 7607v, 7608)
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51.

Em 13/04/2004 foi pago pelo BCP ao ABN um dividendo no valor líquido de €
5.916.000, tendo o ABN pago às off-shore Cayman, em 21/04/2004, €
5.064.702,73. (fls. 3300, 8788 e fls. 606, 649-705, 743-911, 951-1015, 1048-1111, 1151-1220,
1251-1292, 1335-1399, 1435-1488, 1523-1588, 1624-1695, 1727-1785, 1821-1893, 1927-1991,
2039-2086, 2117-2185, 2223, 2247v-2271, 2272-2293, 2294-2312, 2319-2325, 2336-2338, 23522354, 2412-2414, 2452-2454, 2499-2510, 2536-2558, 2602-2625, 2631-2639, 2698-2717, 27182721, 2718v, 2719, 2724-2734, 3380-3386, 5315-5380, 5381-5455, 5456-5538, 5539-5794, 57955857, 5858-5868, 5869-5891, 5892-5957, 5958-5972)

52.

A 06/05/2004 as 17 off-shore Cayman transferiram € 4.914.356 para a Sevendale
Investments (International) Limited (doravante, Sevendale) – off-shore Góis
Ferreira (que formalmente nenhuma relação tinha com as Off-shore Cayman) que
também pertencia ao (universo empresarial do) BCP, como infra se demonstra.
(fls. 551v e 557v, 606, 700v, 902, 1015, 1049, 1152, 1487v, 1542, 1688v, 1728, 1487v, 1728,
1893, 1990v, 2079, 2149, 2223, 8453)

53.

Em 08/11/2004 foi pago pelo BCP ao ABN um dividendo no valor líquido de €
2.958.000, tendo o ABN pago às off-shore Cayman, em 15/11/2004, €
2.532.184,50. (fls. 3300, 8788 e fls. 606, 649-705, 743-911, 951-1015, 1048-1111, 1151-1220,
1251-1292, 1335-1399, 1435-1488, 1523-1588, 1624-1695, 1727-1785, 1821-1893, 1927-1991,
2039-2086, 2117-2185, 2223, 2247v-2271, 2272-2293, 2294-2312, 2319-2325, 2336-2338, 23522354, 2412-2414, 2452-2454, 2499-2510, 2536-2558, 2602-2625, 2631-2639, 2698-2717, 27182721, 2718v, 2719, 2724-2734, 3380-3386, 5315-5380, 5381-5455, 5456-5538, 5539-5794, 57955857, 5858-5868, 5869-5891, 5892-5957, 5958-5972)

54.

O contrato celebrado com o ABN a 18/03/2003 foi resolvido antecipadamente.
Entre 29/11/2004 e 21/12/2004, a Sevendale recebeu das off-shore Cayman um
total de € 125.577.672,32. Com efeito: (fls. 3302)
a) O produto da venda das Notes, no valor de € 122.980.934,92, foi entregue
integralmente à Sevendale: (i) € 68.105.998 foram transferidos (a 16 e
17/12/2004) para as off-shore Indigo, Nedlam, Inveast, Western, Sulltop,
Barsea e Bosfein, que, subsequentemente (a 21/12/2004), os transferiram para
a Sevendale, (ii) € 54.874.937,32 foram transferidos directamente, a

174

02/12/2004 e 03/12/2004, para a Sevendale. (fls. 551v, 557v, 1487v, 902, 1542,
700v, 1728, 1893, 1015, 8453)

b) Em acréscimo, as 17 off-shore Cayman transferiram, também a 21/12/2004, €
2.596.736,98 para a Sevendale (que recebeu, a 21/12/2004, um total de €
70.702.735). (fls. 551v, 557v, 1487v, 902, 1542, 700v, 1728, 1893, 1015, 8453)
55.

O ABN (com a colaboração do BCP – através da DRI) alienou a sua posição
accionista no BCP a 10 e 13/12/2004. Parte significativa das acções alienadas pelo
ABN foram adquiridas pelo Grupo Teixeira Duarte, por José Berardo (ou
entidades relacionadas) e pelos fundos K Kapital (Boston) e TT International. (fls.
3301v, 23452)

c)

Aspectos comum aos contratos “ABN Notes”

56.

À luz do exposto conclui-se que:
a) por força dos contratos supra descritos as off-shore Cayman deixaram de ser
proprietárias das 116.000.000 de acções BCP que tinham em carteira; (cláusula
2.1, cláusula 4.2 e Anexo 1, a fls. 6111, 6112, 6116 e fls. 3310-3325)

b) as off-shore Cayman continuaram (pelo menos parcialmente) expostas ao
risco das acções BCP, uma vez que as Notes (em ambos os contratos) têm as
acções BCP como activo subjacente; (cláusula 1, definição de “Notes”, a fls. 6110,
vide também fls. 3296 e cláusula 1, definição de “New Notes”, a fls. 3310v)

c) no contrato celebrado a 29/11/2002 previa-se que fossem as off-shore
Cayman a determinar o sentido de voto das acções detidas pelo ABN – tendo
o (então) Presidente do Conselho de Administração do BCP, Jorge Manuel
Jardim Gonçalves, representado o ABN na Assembleia Geral do BCP de
24/02/2003; (cláusula 3/i (rights and procedures) do Anexo 2 (Product Conditions), a fls.
6132 e 3301, 8351, 7378, 8352, 7607v, 7608, 10141-10143)

d) no contrato celebrado a 18/03/2003 não se consagrou uma cláusula que
permitisse às off-shore Cayman determinar o sentido de voto das acções
detidas pelo ABN. Todavia, verificou-se que na Assembleia Geral do BCP de
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15/03/2004 foi o (então) administrador do BCP Alexandre Alberto Bastos
Gomes que representou ABN; (cláusula 3/j do anexo 2 “Product Conditions”, a fls.
3322v; 3301, 8351, 7378, 8352, 7607v, 7608, 10141-10143)

e) em ambos os contratos está prevista uma cláusula Stop Loss Price, que
protege o ABN do risco de mercado das acções BCP; (cláusula 1 do anexo 2
(Product Conditions), definição de “Stop Loss Price”, a fls. 6129 e Cláusula 1, a fls. 3321)

f)

o ABN protege-se, ainda, ao prever que se a S&P, a Moody´s ou a Fitch
baixarem o rating do BCP para níveis abaixo de “recomendação de
investimento”, o período de liquidação das Notes iniciava-se; (cláusula 1 do
anexo 2 (Product Conditions), definição de “Unwinding Start Date”, a fls. 6130 e cláusula 1
do anexo 2 (Product Conditions), definição de “Unwinding Start Date”, a fls. 3321v)

g) em ambos os contratos está previsto o direito de recompra das acções por
parte das off-shore Cayman. (cláusula. 3/j (rights and procedures) do Anexo 2 (Product
Conditions), a fls. 6132-6133 e cláusula 3.1, a fls. 3311)

57.

As possíveis combinações dos eventos previstos contratualmente permitem
delinear, à data da celebração de cada um dos contratos, quatro cenários possíveis
na data terminal do período de liquidação. De todos os cenários resulta sempre
uma exposição ao risco por parte das off-shore Cayman – como melhor se
demonstra no Anexo 4 à presente Decisão e que dela faz parte integrante. (fls.
9106v e 9099-9138)

58.

O risco não é teórico: após a celebração do contrato de 29/11/2002, em virtude da
forte desvalorização da cotação das acções BCP, as off-shore Cayman tiveram de
devolver ao ABN “ABN Notes” e pagar cerca de € 71 milhões ao ABN. (fls. 3297v
e 4036, 3297v, 9137-9138)

59.

Os efeitos contratuais dos contratos “ABN Notes” (que se produziram entre
Novembro de 2002 e Dezembro de 2004) foram sempre imputáveis ao BCP uma
vez que foram celebrados (a 29/11/2002 e 18/03/2003) entre as off-shore Cayman,
o ABN AMRO e o BCP (no caso do contrato de 29/11/2002) ou a Servitrust –
sociedade detida pelo BCP (no caso do contrato de 18/03/2003) (fls. 6108-6146 e
6418-6452). Com efeito:
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a) as off-shore Cayman foram sempre veículos do BCP – como supra se
demonstrou;
(i) Moreira Rato, João Bernardino Gomes e Ilídio Duarte Monteiro actuaram
por conta do BCP;
(ii) a 24/03/2004, Moreira Rato, João Bernardino Gomes e Ilídio Duarte
Monteiro cederam as suas posições à Townsend Associates Corp. (que
passa a deter as off-shore Cayman). Sucede que a Townsend Associates
Corp. também é uma sociedade (então, detida pela Sevendale) veículo do
BCP – como infra se demonstra; (fls. 2414 e 2536, 5973-5979, 11384, 1151511516)

(iii) a Townsend Associates Corp. (i) a partir de 26/03/2004 passa a ser detida
pela Edifícios Atlântico, S.A. (doravante EA) – sociedade que melhor se
identifica e descreve infra no capítulo relativo à Vertente Imobiliária e no
Anexo 6 à presente Decisão e que dela faz parte integrante –, (ii) sendo a
partir de 23/06/2006 detida conjuntamente pela EA e pela CI (fls. 3554,
3556-3557, 5975v, 11558, 11837, 11854-11855). Sucede que a venda da

Townsend Associates Corp. não foi uma venda efectiva (não foi uma
“true sale”) – como já se referiu e se demonstra infra;
b) a Servitrust (sujeito no contrato celebrado, com o ABN, a 18/03/2003)
sempre foi detida, directa ou indirectamente, pelo BCP. (fls. 3387-3493)

60.

Em síntese:
a) por força dos contratos celebrados com o ABN, as 17 off-shore Cayman
continuaram expostas aos riscos das acções do BCP – a esfera jurídica do BCP
é que era afectada; (fls. 5973-5979)
b) foram administradores do BCP (Jorge Manuel Jardim Gonçalves e Alexandre
Alberto Bastos Gomes) que representaram o ABN nas Assembleias Gerais do
BCP de 24/02/2003 e 15/03/2004 (respectivamente) – apesar de no contrato
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celebrado a 18/03/2003 não se prever, expressamente, o direito das off-shore
Cayman exercerem os direitos de voto inerentes às acções BCP detidas pelo
ABN; (fls. 3301, 8351, 7378, 8352, 7606v, 7607v, 7608, 10141-10143)
c) os pagamentos finais (das Notes) foram feitos, entre 29/11/2004 e 21/12/2004,
pelo ABN à Sevendale que (como infra se demonstra) é uma sociedade
veículo do BCP – sociedade que não era parte contratante e que não tinha
qualquer conexão, nesta data, com a Townsend. (fls. 3302, 551v, 557v, 1487v, 902,
1542, 700v, 1728, 1893, 1015, 8453)

Capítulo III – Off-shore Góis Ferreira
61.

O BCP utilizou também como veículos do próprio Banco as seguintes sociedades
que foram incorporadas, entre 25/11/1996 e 26/07/2004, em jurisdições off-shore
(doravante também designadas por off-shore Góis Ferreira): (fls. 14-15 e 19-20, 69-70,
6350, 131v-132, 267-270, 445-446, 3551; 4- 8 e 2579)

(i) duas sociedades designadas por Somerset Associates Limited: (i) uma
sedeada em Ilha de Man (doravante, Somerset ou Somerset (Ilha de Man)),
(ii) outra sedeada nas British Virgin Islands (doravante, Somerset (BVI) –
sociedade, distinta da primeira, que foi constituída com o propósito de dar
continuidade à primeira); (fls. 69-70 e 6350)
(ii) Hendry (International) Limited (doravante, Hendry);
(iii) Sherwell International Limited (doravante, Sherwell);
(iv) Sevendale Investments (International) Limited (doravante, Sevendale);
(v) Townsend Associates Corp. (Townsend).
62.

As sociedades Somerset (Ilha de Man), Somerset (BVI), Hendry, Sherwell,
Sevendale e Townsend, apesar de:
a) identificadas pelo BCP como entidades relacionadas com Góis Ferreira;
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b) apresentarem, no caso da Hendry, Sherwell e Sevendale, declarações que
identificavam Góis Ferreira e Bessa Monteiro como beneficiários económicos
da sociedade – que (também) actuavam como por conta do BCP;
também eram, na verdade, sociedades veículo do BCP – como melhor se descreve
no Anexo 5 à Decisão. (fls. 4- 8 e 2579)
63.

Com efeito, conforme melhor se descreve no Anexo 5 à Decisão:
a)

o BCP concedeu avultados financiamentos às off-shore Góis Ferreira, que
atingiram em 31/12/2003 um total de € 260.880.794; (fls. 141-148, 258-262, 70v,
72-76 e 33v, 46 e 47, 45v, 41-45, 46v e 46, 71, 164v, 158, 158v, 159, 160v, 161v, 168v, 169173, 287v, 286v, 286, 284, 285 e 301v, 300v e 301, 299v e 300, 299, 297v e 298, 293-297,
282, 285, 284, 293, 281 e 292v, 280 e 291v, 441, 440, 439v, 439, 438v, 438, 437, 431, 435v)

b) o BCP beneficiava de amplos poderes discricionários para a tomada de
decisões de investimentos em valores mobiliários nas supra identificadas offshore Góis Ferreira – que executou através da DRI (Direcção de Relações
com os Investidores); (fls. 47v-50, 57, 120, 176-178, 307-309 e 432-434 e fls. 33v, 46 e
47, 45v, 41-45, 46v e 46, 71, 164v, 158, 158v, 159, 160v, 161v, 168v, 169-173, 287v, fls.
286v, 286, 284, 285 e 301v, 300v e 301, 299v e 300, 299, 297v e 298, 293-297, 282, 285,
284, 293, 281 e 292v, 280 e 291v, 441, 440, 439v, 439, 438v, 438, 437, 431, 435v, 12443v)

c)

as off-shore Góis Ferreira, com financiamento obtido junto do BCP,
adquiriram quase exclusivamente, acções BCP (entre Abril de 1999 e
Dezembro de 2004); (fls. 82-100, 102-113, 114, 179-215, 217-239, 310-380, 382, 454,
474, 475-552, 553, 564)

d) Góis Ferreira e Bessa Monteiro:
(i)

nunca tomaram qualquer decisão de investimento; (fls. 11528-11534)

(ii)

não contribuíram com recursos próprios para estas sociedades off-shore;
(fls. 82-100, 102-113, 114, 179-215, 217-239, 310-380, 382, 454, 474, 475-552, 553,
564)

(iii) não respondiam sequer de modo supletivo pelos riscos associados às
potenciais perdas decorrentes da actuação por parte do Banco ao abrigo
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do mandato de gestão. Com efeito, as sociedades off-shore
apresentavam para garantia os financiamentos concedidos pelo próprio
BCP; (fls. 2576)
(iv) não formalizaram qualquer garantia (v.g. penhor ou caução) a favor do
BCP; (fls. 33v, 46 e 47, 45v, 41-45, 46v e 46, 71, 164v, 158, 158v, 159, 160v, 161v,
168v, 169-173, 287v, fls. 286v, 286, 284, 285 e 301v, 300v e 301, 299v e 300, 299,
297v e 298, 293-297, 282, 285, 284, 293, 281 e 292v, 280 e 291v, 441, 440, 439v,
439, 438v, 438, 437, 431, 435v)

e)

o património das off-shore Góis Ferreira foi adquirido exclusivamente através
dos financiamentos que lhes foram concedidos pelo BCP, não tendo existido
qualquer contribuição de recursos próprios para estas sociedades off-shore,
nem tendo sido prestadas quaisquer garantias por terceiros ao BCP; (fls. 82100, 102-113, 114, 179-215, 217-239, 310-380, 382, 454, 474, 475-552, 553, 564; 33v, 46 e
47, 45v, 41-45, 46v e 46, 71, 164v, 158, 158v, 159, 160v, 161v, 168v, 169-173, 287v, fls.
286v, 286, 284, 285 e 301v, 300v e 301, 299v e 300, 299, 297v e 298, 293-297, 282, 285,
284, 293, 281 e 292v, 280 e 291v, 441, 440, 439v, 439, 438v, 438, 437, 431, 435v)

f)

foi o BCP que assumiu as perdas sofridas por estas off-shore (sem qualquer
esforço de recuperação de crédito); (fls. 70v, 72-76, 141-144, 258-262)

g)

o valor pago pelas off-shore Hendry, Sherwell e Somerset à Intrum Justitia
Debt Finance, A.G. e à Branimo – Promoção Imobiliária, Unipessoal, Lda.
(por força da cessão de créditos que infra se descreve) acarretou um
agravamento do descoberto bancário em dívida ao BCP por parte das
sociedades Somerset (BVI), Hendry e Sherwell; (fls. 72v, 5371, 5374, 5377, 5378,
140v, 5451, 5452, 258v, 5532, 5533, 5537)

h) entre 29/11/2004 e 21/12/2004, a Sevendale recebeu das off-shore Cayman
um total de € 125.577.672,32 (que correspondem ao produto da venda das
Notes e à transferência de saldos positivos das off-shore Cayman) – como
supra foi descrito. A transferência realizada pelas 17 off-shore Cayman para a
Sevendale não implicou qualquer contrapartida desta, nem sequer foi
celebrado qualquer negócio subjacente que justifique esta operação. Como
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não é verosímil que esta transferência se tratasse de uma liberalidade, isto
significa que o BCP tratava indiferenciadamente tanto as off-shore Cayman
como as off-shore Góis Ferreira – todas estas off-shore eram veículos próprios
do BCP; (fls. 551v e 557v, 700v, 902, 1015, 1487v, 1542, 1728, 1487v, 1893) (fls. 32783293)

i)

o próprio Góis Ferreira, em resposta a ofício da CMVM, afirmou que a sua
actuação nas sociedades off-shore supra referidas não foi feita no seu
interesse mas, sim, no interesse do BCP. (fls. 11396-11397, 11430-11434, 1152011534)

64.

As off-shore Sherwell, Hendry e Sevendale com os financiamentos supra
descritos, obtidos junto do BCP, adquiriram:
a) sobretudo, acções BCP (entre Abril de 1999 e Dezembro de 2004 – não tendo
transaccionado apenas em 2003); (fls. 114, 179-215, 217-239, 310-380, 382, 454, 456552, 553, 554-566)

b) adicionalmente, acções (i) de sociedades que eram dominadas pelo BCP
(acções BPA), (ii) de sociedades que vieram a ser adquiridas pelo BCP (v.g.
acções BPSM, BM, Império), e (iii) sociedade sobre a qual o BCP veio a
lançar OPA (Heller Factoring Portuguesa, S.A.); (fls. 114, 179-215, 217-239, 310380, 382, 454, 456-552, 553, 554-566, 8949, 8956-8958, 11769)

c) residualmente, acções Banif, SGPS, Banco Espírito Santo e BPI. (fls 179 a 186;
558 a 564, 082 a 085, 310 a 319)

65.

As off-shore Góis Ferreira identificadas no quadro seguinte subscreveram, em
2000, aumentos de capital do BCP, nos seguintes montantes:
Sociedade

Somerset
Sherwell
Somerset
Sherwell
Sherwell
Somerset
Sherwell
Sevendale
Total

Título

BMNOM
BMNOM
BPANOM
BPANOM
BPSMNOM
BPSMNOM
BPSMNOM
SegurosImpério

Data

30-06-2000
12-06-2000
06-07-2000
30-06-2000
15-12-2000
14-06-2000
12-06-2000
12-06-2000

AcçõesTrocadas(A) ,

2.547,00
113.908,00
769.961,00
3.706.195,00
543.416,00
362.517,00
10.807,00
68.320,00
5.590.471,00

AcõesBCP,

5.425,00
242.624,00
615.968,00
2.964.956,00
2.515.798,00
1.678.319,00
50.032,00
104.529,00
8.204.915,00

Contrapartidaem€(B,)

Valor Subscrito ,

11,500
11,500
5,800
5,800
23,156
23,156
23,156
8,250

29.290,50
1.309.942,00
4.465.773,80
21.495.931,00
12.583.340,90
8.394.443,65
250.246,89
563.640,00
49.239.808,74
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(fls. 82-100, 102-113, 114, 179-215, 217-239, 310-380, 382, 454, 474, 475-552, 553, 564)

66.

Pelos financiamentos concedidos, o BCP:
a) cobrou juros e comissões às off-shore Góis Ferreira; (fls. 82-100, 102-113, 114,
179-215, 217-239, 310-380, 382, 454, 456-552, 553, 554-566)

b) todavia, as off-shore Góis Ferreira nunca pagaram ao BCP os juros
correspondentes à utilização dos descobertos bancários. Com efeito, à medida
que os juros eram cobrados, os financiamentos concedidos pelo BCP às offshore Góis Ferreira foram incrementados no respectivo montante. No entanto,
o BCP registou como proveitos esses juros. (fls. 82-100, 102-113, 114, 179-215,
217-239, 310-380, 382, 454, 456-552, 553, 554-566)

67.

O montante total das perdas sofridas pelas off-shore Góis Ferreira atingiu, até à
data das cessões de créditos operadas pelo BCP (que infra se identificam), o
montante de € 121.483.016. (fls. 141-148, 258-262, 70v, 72-76, 141-144, 258-262, 70v, 7276)

68.

Os créditos do BCP:
a) sobre a Somerset (BVI), no montante de € 28.784.407,06, foram cedidos pelo
BCP à Intrum Justitia Debt Finance, A.G., a 28/02/2007, pelo preço global de
€ 320.000; (fls. 70v, 72-76)
b) sobre a Hendry, no montante de € 52.873.801,53, foram cedidos pelo BCP à
Intrum Justitia Debt Finance, AG, a 30/11/2006, pelo preço global de €
622.000; (fls. 141-144)
c)

sobre a Sherwell, no montante de € 41.228.312,08, foram cedidos pelo BCP à
Branimo – Promoção Imobiliária, Unipessoal, Lda., a 31/07/2007, pelo preço
global de € 460.000; (fls. 258-262)

sem que o BCP tenha feito qualquer esforço de recuperação destes créditos (antes
da sua cessão).
69.

A Intrum Justitia Debt Finance, A.G. é a uma empresa de serviços de gestão de
cobranças. (fls. 12453)
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70.

A Branimo – Promoção Imobiliária, Unipessoal, Lda. é uma sociedade detida por
Vasco Pinheiro Novais Branco, que é (conjuntamente com Andrzej F. Jordan)
beneficiário económico da Dazla Limited (entre 28/04/1999 e 09/12/2003),
sociedade que intervém na transmutação das perdas assumidas pelas off-shore
Cayman (a partir de 29/03/2004) – conforme se demonstra infra e no Anexo 6 à
Decisão. (fls. 6148-6192)

71.

Os (então) administradores do BCP António Rodrigues e Alípio Dias:
a) comunicaram às off-shore Somerset (BVI) e Sherwell a cessão de créditos;
(fls. 72, 147v, 258)

b) constituíram Joaquim Gomes da Costa procurador do BCP para outorgar o
contrato de cessão de crédito relativo às dívidas da Hendry (perante o BCP).
(fls. 147v)

72.

O BCP, apesar de ter cedido os seus créditos sobre as off-shore Somerset BVI,
Hendry e Sherwell, possui as declarações de quitação das dívidas emitidas, a
03/04/2007, 29/12/2006 e 24/08/2007 (respectivamente), pela Intrum Justitia Debt
Finance, A.G. e pela Branimo – Promoção Imobiliária, Unipessoal, Lda. – o que
também evidencia que estas off-shore pertenciam, de facto, ao BCP. (fls. 72v, 140v,
257v)

73.

Assim, a aquisição de acções BCP, pelas off-shore Cayman e Góis Ferreira,
permitiu ao BCP:
a) adquirir e controlar acções BCP correspondentes a mais de 5% do seu capital
social;
b) manter a estrutura accionista (fragmentária) do BCP – sem que o seu modelo
de governação fosse questionado;
c) procurar defender o comportamento das acções BCP no mercado;
realidade que não foi dada a conhecer ao mercado.
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Capítulo IV – Vertente Imobiliária
Sub-capítulo I – «Baía de Luanda»
74.

A aquisição de acções BCP, pelas off-shore Cayman e Góis Ferreira (com
recursos do BCP) acarretou perdas (que o BCP ocultou no seus documentos de
prestação de contas) que atingiram em 31/12/2003 o valor de € 593.605.594, em
virtude da descida do valor de cotação das acções BCP. (fls. 12591v – Quadro 21)

75.

Entre 29/03/2004 e 31/12/2007, as perdas sofridas pelas 17 off-shore Cayman,
ocultadas dos documentos de prestação de contas do BCP, foram transmutadas
(através de operações relacionadas com o sector imobiliário) com vista à sua
diluição e absorção pelo BCP – como se demonstra infra e melhor se descreve no
Anexo 6 à Decisão.

76.

Os principais agentes intervenientes (além do BCP) nesta vertente foram:
a) a Dazla Limited (doravante, Dazla);
b) a Edifícios Atlântico, S.A. (EA);
c) a EA Internacional, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda. (doravante, EAI);
d) a Townsend;
e) a Comercial Imobiliária, S.A. (CI);
f)

a Anjala Holdings S.A. (doravante, Anjala);

g) a Luanda Waterfront Corporation (LWC);
h) a Baía de Luanda – Promoção, Montagem e Gestão de Negócios, S.A.
(doravante, «Baía de Luanda») – que tem por objecto a implementação do
Projecto de Requalificação e Ordenamento Urbano da Zona Marginal de
Luanda (doravante, projecto «Baía de Luanda»); (fls. 2797v)
i)

a Seguros e Pensões Gere, SGPS, S.A. (doravante, Seguros e Pensões Gere);

j)

a Pensõesgere, Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. (doravante,
Pensõesgere);

k) o Fundo de Pensões do Grupo BCP.
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a)

Breve caracterização dos factos mais significativos

77. Os aspectos essenciais, relativamente à vertente imobiliária, são os seguintes:
a)

Joaquim Miguel Paupério tinha relações de grande proximidade com o BCP
na medida em que exerceu funções de Administrador do BII (dominado pelo
BCP), ininterruptamente, desde 1992 até 23/07/2003 (data em que cessou
funções, por renúncia, a qual foi registada apenas a 03/12/2003). A
09/12/2003, Joaquim Miguel Paupério é o beneficiário económico da Dazla,
que detinha nessa data a EA; (fls. 3494-3520, 3494-3510, 3507 e 3494-3520, 6694v,
6812v, 6924v, 8638, 7190, 7309, 7438, 7589v, 7752v, 7967v, 8183, 8638)

b)

a 30/01/2004, o BCP aceita em dação em pagamento de uma dívida da
Dazla no montante de € 72.700.000 uma sociedade off-shore (Juwain
Holdings, S.A.) que apenas detinha um terreno rústico (situado em Santo
António, Loulé) cujo valor efectivo era de € 10.000.000 (como melhor se
demonstra infra – sub-capítulo Terreno de Santo António); a 29/01/2004 e a
30/01/2004, o BCP concedera financiamento à Dazla e a Joaquim Miguel
Paupério no montante de € 10.000.000; (fls. 9616v, 9618v, 9623, 9623v-9624,
9628 e 12375-12382)

c)

a 24/03/2004, as perdas sofridas pelas off-shore Cayman (referentes às
perdas resultantes da transacção de acções BCP – nunca reconhecidas nas
contas do BCP) foram concentradas na Townsend (off-shore Góis Ferreira,
ou seja, também esta uma off-shore BCP). A Townsend assumiu, nesta
data, uma dívida perante o BCP de € 593.697.585,63 e, como activo, um
saldo bancário de apenas € 100.100.041; (fls. 2331-2335, 2688, 2746v e 5975v,
5976; 2688, 2746v e 5975v, 5976, 2331-2335)

d)

a 25/03/2004 o BCP concede à EA um empréstimo no montante de €
600.181.334,67 com a finalidade de permitir à EA: (i) adquirir imóveis ao
BCP e (ii) realizar suprimentos à sua participada Townsend que viabilizem a
liquidação de responsabilidades que esta assumiu perante o BCP; (fls. 5978,
9924-9925, 11963-11964, 2527-2528)
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e)

a 26/03/2004 a EA adquire a Townsend (que, desde 24/03/2004, era
devedora do BCP em € 593.697.585,63 e tinha um depósito bancário no
montante de apenas € 100.100.041) por 50.000 USD – a EA pagou, assim,
50.000 USD para adquirir uma dívida líquida de € 493.597.544,63; (fls. 3554,
3555, 3556-3557, 5975v, 11558, 11837, 11854-11855)

com isto o BCP visou transferir as perdas sofridas pelas off-shore Cayman
(que haviam sido sempre ocultadas e, desde 24/03/2004, concentradas na
Townsend) numa sociedade on-shore que não pertenceria ao universo
empresarial do BCP (a EA);
f)

a Townsend liquida a dívida perante o BCP (com recurso ao financiamento
que a EA obteve junto do BCP); (fls. 2688, 2746v e 5975v, 2331-2335 e 3554, 2526,
2690, 2527-2532, 5978, 5978, 2532v, 2690, 2773v, 2774v-2775 e 5976)

g)

a dívida da EA perante o BCP é paga, em substância, pelo próprio BCP
(através de emissão de papel comercial da CI subscrito por entidades
relacionadas com o BCP, suprimentos atribuídos pelo BCP à CI, venda de
imóveis da CI e dação em cumprimento das acções da CI) – como infra
melhor se demonstra;

h)

a 29/03/2004 a Townsend (detida pela EA) adquire a CI ao BCP por €
26.136.371,60; (fls. 2739v, 2746, 2758v-2760, 2757, 2760v, 5973-5979, 3556-3557,
5975v, 11091, 11552v, 12124, 12149, 12152, , 12153, 12240, 12243-12246, 12464)

i)

a 30/06/2004 a CI emite dívida, sob a forma de papel comercial, que é
adquirido por uma entidade detida pelo BCP pelo valor € 210.000.000, o
que permitirá à EA amortizar a sua dívida (total de € 600.181.334,67)
junto do BCP em € 204.602.500;

j)

a 29/06/2005 o BCP procede à dotação da globalidade do papel comercial,
no montante de € 200.000.000, ao Fundo de Pensões do Grupo BCP que
em 2006 e 2007 reconhece, nas suas contas, uma perda de € 115,6
milhões que o BCP difere em 20 anos (acomodando, assim, parte das
perdas sofridas pelas off-shore Cayman); (fls. 2741, 2987, 2871v, 3004v)
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k)

a 23/06/2005 a Townsend adquire, por 50.000 USD, a Anjala; (fls. 2797v2798, 2815, 4854, 4874 (2938), 9033, 10583, 11834, 12466)

l)

a 22/06/2006 a Townsend vende a Anjala à CI, por € 300.000.000 – com
recursos a suprimentos do BCP (que, nesta data, detém formalmente,
5,75% da CI) no mesmo montante – que a Townsend entrega à EA para
esta amortizar (a 23/06/2006, em € 305.000.000) o empréstimo contraído
junto do BCP (total de € 600.181.334,67); (fls. 11552, 11832, 11834, 1195611957, 12149-12150, 12230, 12282, 5978, 9926, 2690, 10919, 5976, 5978, 10581)

m)

a 23/08/2006 a Anjala passa a deter (indirectamente) uma participação
na «Baía de Luanda»; (fls. 12466, 2797v-2798, 2815, 4854, 4874 (2938), 9033,
10583, 11834, 12466)

n)

a 29/06/2007 o BCP readquire a maioria do capital da CI (que a EA
entrega em dação em cumprimento) – exonerando do (restante) valor em
dívida resultante do empréstimo concedido a 25/03/2004; (fls. 2739v e
2777-2779, 5973-5979, 11098, 12243-12246, 12465)

o)

com esta operação o BCP regista nas suas contas por € 312,3 milhões a
participação que passa a deter na Anjala (sociedade que, nesta data,
detinha uma participação total de 64,5% na «Baía de Luanda), quando
apenas tinham sido investidos, até 31/12/2007, 45.378.276 USD (cerca de €
30 milhões) no projecto «Baía de Luanda»;

p)

desta forma o BCP amortece contabilisticamente a perda sofrida (pelas offshore Cayman), substituindo-a por este investimento (em violação das
normas contabilísticas – como se demonstra infra). (fls. 12127 e 9926, 11552,
12127, 12151, 12231-12239)

b)

Townsend e CI foram sempre sociedades pertencentes ao universo
empresarial do BCP

78.

Sucede que:
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a) parte das perdas resultantes da actuação das off-shore foram suportadas pelo
Fundo de Pensões do Grupo BCP (que adquiriu papel comercial emitido pela
CI);
b) o BCP devia ter registado (sempre) nas suas contas a participação que
adquiriu no projecto «Baía de Luanda», através da CI, pelo valor dos custos
efectivamente suportados;
porquanto a Townsend e a CI pertenceram sempre ao universo empresarial do
BCP. Com efeito:
79.

A venda da Townsend à EA (em 26/03/2004) não foi uma venda efectiva (não
foi uma “true sale”) uma vez que: (fls. 3554, 2526)
a) a aquisição da Townsend (que era devedora de € 593.697.585,63 e tinha
valores a receber no montante de apenas € 100.100.041) pela EA, por 50.000
USD, não tem qualquer racionalidade económica. A EA pagou para adquirir
dívida (não havendo evidência de fundamento para tal); (fls. 3554, 2526, 2688,
2746v e 5975)

b) o risco de crédito manteve-se no BCP (uma vez que a dívida da Townsend ao
BCP foi substituída por uma dívida da EA ao BCP de valor superior – como
infra se demonstra);
c) foi o BCP que, em substância, suportou as dívidas da Townsend, fazendo
chegar recursos à EA (que havia substituído a Townsend na posição de
devedora perante o BCP) que lhe permitiram pagar a dívida assumida – como
infra se demonstra;
d) a Townsend, que adquiriu (formalmente) a CI (a 29/03/2004) ao BCP, passou
a ser detida, a 23/06/2006, pela CI. Esta inversão da posição societária de
domínio não tem qualquer racionalidade económica; serviu apenas o
propósito de, a 29/06/2007, quando o BCP readquire a CI (sociedade que
também sempre foi detida por conta do BCP – como infra se demonstra),
readquirir, também, a Townsend; (fls. 2688, 2739, 2746v, 2758v-2760, 2757, 2760v,
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5973-5979, 3556-3557, 5975v, 11091, 11552v, 12124, 12149, 12152, 12153, 12240, 1224312246, 12464)

e) a EA era administrada por Joaquim Miguel Paupério, com quem,
historicamente, o BCP tinha relações de grande proximidade, uma vez que
aquele exerceu funções de Administrador do BII (dominado pelo BCP),
ininterruptamente, desde 1992 até 23/07/2003 (data em que cessou funções,
por renúncia). Esta renúncia foi registada apenas a 03/12/2003, isto é, 6 dias
antes da aquisição da EA por Joaquim Miguel Paupério (através da Dazla).
(fls. 3494-3520, 3507)

80.

A 29/03/2004 a Townsend adquiriu ao BCP a totalidade do capital social da CI.
Mais tarde, a 29/06/2007, o BCP readquire o domínio da CI – quando a CI já
detém participação no projecto «Baía de Luanda», via Anjala (e LWC) para assim
poder avaliar o projecto «Baía de Luanda» por valor muito superior aos custos
efectivamente suportados. (fls. 2739v, 2758v-2760, 2757, 2760v, 5973-5979 e 8183, 1057410577, 11098, 12124, 12128, 12148, 12243-12246, 12464)

81.

Sucede que também a venda da CI pelo BCP à Townsend (em 29/03/2004)
também não foi uma venda efectiva (não foi uma “true sale”). Com efeito:
a) a venda da CI à Townsend é, na verdade, uma venda dentro do Grupo BCP
uma vez que a própria Townsend, como supra demonstrado, continuava a ser
uma entidade detida pelo BCP. A CI não saiu da esfera do universo
empresarial do BCP;
b) o montante dispendido pela Townsend para a aquisição da CI proveio do
saldo positivo que transitou das sub-holdings das off-shore Cayman (ou seja,
a CI foi comprada ao BCP através de recursos disponibilizados pelo BCP);
(fls. 2331-2335, 5973-5979)

c) a venda da CI à Townsend assentou no pressuposto da simultânea assunção,
pela Townsend, da totalidade do saldo devedor de outras entidades (Moreira
Rato, Ilídio Duarte Monteiro, João Bernardino Gomes) no montante de €
593.697.585,63, bem como na constituição de penhor sobre participação a

189

adquirir e na hipoteca ou garantia equivalente sobre os imóveis detidos e a
adquirir pela CI; (fls. 2331-2335, 2688, 2746v e 5975v)
d) a 29/06/2004, isto é, 3 meses após a alienação da CI, o BCP já tinha
readquirido (por via da Seguros e Pensões Gere, SGPS, S.A. e da EAI) 11,5%
da CI;
e) a Townsend, e mesmo a EA, não teriam capacidade para liquidar a dívida
assumida. Donde, ab initio, não existindo condições expectáveis de que a EA
ou a Townsend viessem a honrar esta assunção de dívida (supra identificada)
seria inevitável a reaquisição do património penhorado, isto é, da CI; (fls. 84708482, 10174-10268, 10270, 10271-10314, 10676-10696, 10697-10798, 10799-10846, 2881v2859, 2882, 3038 e 11110)

f)

a CI não poderia dispor do seu património sem autorização do BCP, tendo em
conta que o mesmo se encontrava totalmente dado em garantia ao BCP; (fls.
12124)

g) o BCP readquiriu formalmente o domínio da CI à EA a 29/06/2007 (por €
61.334.961,19 – valor de que o BCP era credor relativamente à EA, nessa
data) fazendo compensar (ainda que apenas parcialmente) as perdas sofridas
pelas off-shore Cayman com a valorização obtida no projecto «Baía de
Luanda», cuja aquisição havia sido financiada pelo BCP; (fls. 2740 e 2777-2779,
5973-5979, 11098, 12243-12246)

para executar esta operação (de valorização do projecto «Baía de Luanda»),
o BCP necessitava que, durante um lapso de tempo, a CI não fosse por si
detida uma vez que:
(i)

o BCP só conseguiu avaliar o projecto «Baía de Luanda» por valor
muito superior aos custos efectivamente suportados (de acordo com as
normas da IFRS 3.24) porque a CI, quando da aquisição da «Baía de
Luanda», não foi reconhecida como uma sociedade detida pelo BCP;
caso o BCP tivesse sempre reconhecido a CI como uma sociedade
dentro do seu universo empresarial, o projecto «Baía de Luanda» teria
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de ter sido valorizado necessariamente pelo seu valor de custo (cf.
parágrafo 15 da IAS 16) – sendo que até 31/12/2007 tinham sido apenas
investidos 45.378.276 USD (cerca de € 30 milhões) no projecto Baía de
Luanda, essencialmente financiados pelo Grupo BCP – o que representa
um diferencial contabilístico que corresponde sensivelmente à
eliminação dos suprimentos de € 300.000.000 concedidos pelo BCP à
CI (cf. infra melhor se demonstra); (fls. 9926, 11552, 12127, 12151, 1223112239)

(ii)

o Fundo de Pensões do Grupo BCP não podia ter adquirido papel
comercial emitido pela CI caso esta sociedade estivesse em relação de
domínio ou de grupo com o BCP (cf. artigo 4.º/1/c da Norma
Regulamentar (do ISP) n.º 21/2002-R, de 28/11/2002). (fls. 6240v)

c)

Substituição de devedor: EA assume a posição de dívida da Townsend

82.

As dívidas das off-shore Cayman, perante o BCP, depois de concentradas na
Townsend, foram substituídas por uma dívida da EA perante o BCP. Com
efeito, as dívidas das off-shore Cayman: (fls. 2688, 2746v e 5975v, 2331-2335 e 3554,
2526, 2690, 2527-2532, 5978, 5978, 2532v, 2690, 2773v, 2774v-2775 e 5976)

a) foram liquidadas pela Townsend;
b) através de um empréstimo, de € 600.181.334,67, concedido (a 25/03/2004)
pelo BCP à EA;
c) empréstimo que foi concedido pelo BCP, justamente, com a finalidade de
permitir à EA: (i) adquirir imóveis ao BCP e (ii) realizar suprimentos à sua
participada Townsend que viabilizassem a liquidação de responsabilidades
que esta assumira perante o BCP; (fls. 5978, 9924-9925, 11963-11964)
d) tendo a EA concedido suprimentos à Townsend, a 30/03/2004, no valor de €
581.300.000; (fls. 2773v, 2774v-2775, 5976, 10581, 11963-11964)
e) ficando a EA devedora do BCP.
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1 ‐ BCP concede (a
25/03/2004)
empréstimo de €
600.181.334,67 à EA

3 ‐ Townsend (i)
recebe suprimentos
de € 581.300.000 e (ii)
liquida dívida (que
havia recebido das off‐
shores Cayman)
perante BCP

d)

2 ‐ EA concede (a
30/03/2004)
suprimentos à
Townsend de €
581.300.000

Liquidação da dívida da EA perante o BCP

83. A EA liquidou a dívida de € 600.181.334,67 ao BCP, entre 30/06/2004 e
29/06/2007, essencialmente, através de recursos provenientes (ainda que
indirectamente) do (próprio) BCP. Com efeito:
84.

A 30/06/2004:
a) a CI procedeu à emissão de programa de papel comercial no montante de €
210.000.000 (com data de vencimento a 29/06/2005) – 5 emissões de valor
nominal unitário de € 42.000.000 cada; (fls. 2740v e 2823-2846v, 11092, 12124,
12148)

b) a Seguros e Pensões Gere, SGPS, S.A. (sociedade dominada pelo BCP)
subscreveu as 5 emissões de papel comercial emitido pela CI; (fls. 2740v e 28232846v)

c) a CI concedeu um empréstimo à EAI (então detida pelo BCP e designada
“BPA

Internacional,

SGPS,

Sociedade

Unipessoal,

Lda.”)

que,

posteriormente, concedeu suprimentos à EA (sociedade de que a EAI detinha
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10% – desde 18/06/2004) no valor de € 210.000.000; (fls. 11832, 11829, 11832,
11834, 11953-11955, 12124, 12131, 12155, 12293-12299, 12300-12302)

d) a EA amortizou a dívida ao BCP em € 204.602.500. (fls. 2690, 9926, 10912,
11177, 11831)

85.

Donde, a EA amortizou a dívida ao BCP em € 204.602.500 através da obtenção
de suprimentos, concedidos pela CI (via EAI), que foram realizados à custa da
emissão de um programa de papel comercial (€ 210.000.000) totalmente subscrito
por uma sociedade dominada pelo BCP, a Seguros e Pensões Gere, SGPS, S.A..
(fls. 2690, 2740v, 5978, 9926, 11832)

1 ‐ A Seguros e
Pensões Gere (Grupo
BCP) subscreve (a
30/06/2004) a
totalidade do papel
comercial emitido
pela CI, no valor de €
210.000.000

3‐ A EAI concede
suprimentos à EA
4‐ a EA amortizou (a
30/06/2004) a sua
dívida ao BCP em €
204,6 milhões

86.

2‐ A Comercial
Imobiliária concede (a
30/06/2004)
suprimentos de €
210.000.000 à EAI

A 30/12/2004: (fls. 11832, 11886-11887)
(i) a EAI concede um empréstimo de € 20.000.000 à EA;
(ii) A EA amortiza o empréstimo ao BCP em € 20.000.000. (fls. 11888)
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87.

A 22/06/2006 o BCP concedeu um empréstimo à CI, sob o regime de contrato de
suprimentos, no montante de € 300.000.000, o qual – nos termos do contrato de
suprimentos – se destinava exclusivamente a financiar a aquisição da sociedade
Anjala. (fls. 2740 e 2777-2779, 11093, 10605-10607, 11833, 11958-11962, 12124, 1221012214)

88.

A Anjala:
a) que havia sido adquirida pela Townsend, a 23/06/2005, por 50.000 USD; (fls.
11552, 11832, 11834, 11956-11957, 12149-12150, 12230, 12282)

b) foi adquirida, pela CI, por € 300.000.000, a 22/06/2006, à Townsend. (fls.
11552, 11832, 11834, 11956-11957, 12149-12150, 12230, 12282)

89.

Quando a CI adquire a Anjala (por € 300.000.000) esta, apesar de já deter uma
participação de 50% na LWC (desde 10/11/2005), ainda não detinha qualquer
participação na «Baía de Luanda». Com efeito, só a 23/08/2006 a LWC adquire
99,8% na «Baía de Luanda». (fls. 12223-12229, 2938, 9033, 11552v, 12154, 12290)

90.

A 22/06/2006 a Townsend paga € 300.000.000 à EA (a título de devolução,
parcial, dos suprimentos concedidos a 30/03/2004). (fls. 5976, 5978, 11832 e 2773v,
2774v-2775 e 5976, 10581, 12282)

91.

A 23/06/2006 a EA amortizou ao BCP € 305.000.000. (fls. 2690, 5978, 10919, 11832)

92.

Donde, a amortização de € 305.000.000 foi essencialmente assegurada pelos
suprimentos concedidos pelo BCP à CI no valor de € 300 milhões. (fls. 5978, 9926)
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1‐ BCP
concede €
300.000.000
suprimentos à
CI
2 ‐ CI compra
a Anjala à
Townsend por
€ 300.000.000

4 ‐ EA amortiza
€ 305.000.000
ao BCP

3 ‐ Townsend
paga €
300.000.000 à
EA

93.

Entre 07/07/2004 e 30/03/2007 a EA realiza vários reembolsos (prestações ou
liquidações parciais antecipadas) totalizando € 42.469.000 (a título de reembolso
do capital e juros) – valor proveniente da alienação de imóveis (constantes do
Anexo 7 à presente Decisão e que dela faz parte integrante) dados em garantia ao
BCP quando da celebração do contrato de financiamento. (fls. 5978, 11178, 1183111832, 11832, 10913, 11832, 10917, 11188, 10921, 10920, 11832, 10922, 11189, 11873-11950,
12509-12512)

94. A 29/06/2007 a EA liquida o saldo em dívida, perante o BCP, de € 61.301.334,67
através da dação em pagamento de 68,34% do capital social da Comercial
Imobiliária – sociedade que o BCP havia alienado à Townsend (então detida pela
Edifícios Atlântico), a 29/03/2004, por € 26.136.371,60 (quando esta ainda não
incorporava a Anjala). (fls. 5978, 10574-10577, 10924, 10926-10929, 11098, 11832, 1195111952, 11091, 12124, 12128, 12243-12246, 12464)

95.

Pelo que os reembolsos de capital do empréstimo concedido pelo BCP à EA
foram amortizados pela EA, substancialmente, através de recursos do próprio
BCP.
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e)

Prejuízos sofridos pelo Fundo de Pensões do Grupo BCP

96.

Por força de operações realizadas para liquidação da dívida da EA ao BCP, o
Fundo de Pensões sofreu um prejuízo (total) de, pelo menos, € 115,9 milhões –
como melhor se descreve no Anexo 6 à Decisão. Com efeito:
a) a 28/06/2006 o Fundo de Pensões do Grupo BCP subscreveu 5 emissões de
papel comercial (6.ª à 10.ª emissão) emitido pela CI no valor de € 40.000.000
cada; (fls. 2741, 2878-2896, 2987v, 3018)
b) a 29/12/2006, o Fundo de Pensões do Grupo BCP vendeu 3 emissões (a 6.ª,
7.ª e 8.ª emissões) do papel comercial, emitido pela CI, à sociedade Dazla
Limited, por € 65,4 milhões (valor correspondente a 54,5% do referido valor
nominal) – sofrendo uma perda de € 54,6 milhões; (fls. 2741, 2987v, 3022v-3023v,
10089, 11094)

c) na mesma data o Fundo de Pensões do Grupo BCP regista uma menos valia
potencial no papel comercial retido no montante de € 58,4 milhões,
valorizando-o em € 21,6 milhões (correspondendo a cerca de 27% do valor
nominal);
d) no final do ano de 2006, o Fundo de Pensões acumula um prejuízo de, cerca
de, € 113 milhões;
e) a 31/05/2007:
(i)

é realizada a conversão do valor nominal e respectivos juros de 2
emissões do papel comercial (detidas pelo Fundo de Pensões) em
capital social da CI (83.098.902 acções, ao valor nominal unitário de 1
euro) mantendo a valorização de € 21,6 milhões; (fls. 2987v, 3027-3032,
10089)

(ii)

o Fundo de Pensões vende 53.724.177 acções da CI (representativas de
18,29% do capital social) ao BCP pelo preço global de € 16.720.079
(preço unitário de € 0,311), correspondente ao valor da situação líquida
de Maio de 2007 – tendo em conta que esta participação estaria
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valorizada em cerca de € 12,5 milhões (diferença entre € 21,6 milhões e
o valor atribuído à participação retida, € 9,1 milhões), a venda permitiu
recuperar cerca de € 4,2 milhões; (fls. 2987 e 3033-3038, 10572-10573, 11097)
f)

o Fundo de Pensões do BCP regista ainda uma menos valia potencial de cerca
de € 7,1 milhões, resultante da diferença entre o valor contabilístico
provisório (a 31/12/2007) da participação na CI (cerca de € 2 milhões) e o seu
valor até então reconhecido (€ 9,1 milhões): o Fundo de Pensões a
31/12/2007 detinha uma participação de 29.374.725 acções da CI, subscritas
pelo valor nominal de € 1, cujo valor contabilístico é de apenas € 0,068 – pelo
que o Fundo de Pensões do BCP a 31/12/2007 passou a valorizar a referida
participação em cerca de € 2 milhões. (fls. 2987v)

97.

O BCP fez reflectir, (apenas) em 2006 e 2007, uma perda, que ascendeu ao
montante de € 115.866.000, mas fê-lo no Fundo de Pensões (e não no BCP). Essa
perda apenas ocorre porque o BCP decide deixar de financiar a CI e esta deixa de
pagar a dívida ao Fundo de Pensões do Grupo BCP.

f)

Aquisição da «Baía de Luanda»

98.

O BCP decidiu investir no Projecto de Requalificação e Ordenamento Urbano da
Zona Marginal de Luanda (projecto «Baía de Luanda») e, avaliando-o por
montantes bastante superiores ao seu custo efectivo de aquisição (em violação das
normas contabilísticas), procurou recuperar (ainda que parcialmente) as perdas
sofridas pelas 17 Off-shore Cayman.

99.

O projecto «Baía de Luanda» envolve a construção de vários empreendimentos
públicos e privados ao longo da Avenida 4 de Fevereiro, na Marginal de Luanda
(Angola). Este projecto imobiliário prevê uma componente pública (que envolve
obras no montante de € 90,9 milhões – v.g., dragagem e despoluição da baía,
alargamento de faixas de rodagem, espaços verdes) e uma outra privada (no valor
de € 1,62 mil milhões – que envolve 8 parcelas de terreno, a maioria das quais
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resultante da reposição de material dragado, e inclui a construção de edifícios com
diversas finalidades: habitação, comércio, escritórios e hotelaria. (fls. 2652-2653)
100. Caso o BCP tivesse investido no projecto «Baía de Luanda» directamente, ou
através de uma das entidades reconhecidas como pertencentes ao seu universo
empresarial, teria de avaliar o investimento pelo valor dos custos efectivamente
suportados (cf. parágrafo 15 da IAS 16) – sendo que até 31/12/2007 tinham sido
apenas investidos 45.378.276 USD (cerca de € 30 milhões) no projecto «Baía de
Luanda», essencialmente financiados pelo Grupo BCP. (fls. 9926, 11552, 12127,
12151, 12231-12239)

101. Com efeito, como também se demonstra no Anexo 6 à Decisão; o BCP, de molde
a poder avaliar o projecto «Baía de Luanda» por valor muito superior aos custos
que efectivamente suportou (cf. as normas da IFRS 3.24), instrumentalizou a CI
nos seguintes temos:
a) a CI, que era detida, desde a sua constituição, pelo BCP, passou a ser
(formalmente) detida, a 29/03/2004, pela Townsend – decisão do BCP que
foi ratificada pelo Conselho de Administração a 13/04/2004 (cf. acta n.º 461).
A partir de 2004 o BCP deixou de reconhecer a CI nas suas contas (cf. Anexo
2 à Decisão); (fls. 6694v, 6812v, 6923v, 7190v, 7309, 7439, 8367v, 11089, 2688, 2746v,
2739, 3559, 5975v, 5976 e 5979, 11091, 12124, 12240, 12464)

b) a 23/06/2005 a Townsend adquiriu por 50.000 USD a Anjala; (fls. 4879, 2934v,
4874, 4882) 8413, 8705, 10090, 8701, 10090, 11552, 12125, 12149, 12215-12217)

c) a 10/11/2005, a Anjala adquire 50% da LWC (sociedade que, nesta data, não
detém qualquer participação na «Baía de Luanda»); (fls. 2938, 9033, 11552v,
11254, 12290)

d) a 22/06/2006, a CI compra, à Townsend, 100% da Anjala, através de
financiamento concedido pelo BCP à CI (a título de suprimentos) no valor de
€ 300.000.000 (a 22/06/2006); (fls. 2739v, 11769v, 5973-5979, 11093, 10090, 11834,
11552, 12125, 12129, 12149-12150, 12230, 12282 e 12210-12214)

e) a 23/08/2006:
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(i) os accionistas fundadores da «Baía de Luanda» (José Carlos Moreira
Récio, Adelino Filipe Galvão Branco, Maria Fernanda Trindade Martins
Récio, Hugo Miguel Quaresma Récio, Francisco Pedro Quaresma Récio,
Jorge Pedro Gonçalves de Carvalho Figueira) transmitem 1996 acções da
«Baía de Luanda», correspondentes a 99,8% do capital social da
sociedade, para a sociedade LWC. Adelino Filipe Galvão Branco e Jorge
Pedro Gonçalves de Carvalho Figueira deixam de ser accionista da «Baía
de Luanda»; (fls. 12223-12229)
(ii) o capital social da «Baía de Luanda» é aumentado para 1.660.000
Kwanzas, dividido e representado por 2.000 acções (com o valor nominal
de 830 Kwanzas cada); (fls. 12227)
(iii) na sequência da aquisição pela LWC de 99,8% do capital social da
sociedade «Baía de Luanda» – a CI, através da Anjala (que detinha e
continuava a deter, a 28/11/2008, 50% da LWC), passou a deter uma
participação indirecta de 49,9% do capital social da «Baía de Luanda»;
(fls. 12466)

f)

a 12/03/2007 a LWC alienou à Anjala e à Tecnocarro – Engenharia,
Equipamentos e Serviços, S.A., 39% e 10% do capital social da «Baía de
Luanda», respectivamente. A CI passou a deter 64,4% da «Baía de Luanda»
(39% através da Anjala e 25,4% através da Luanda Waterfront Corporation
(LWC) – sociedade detida a 50% pela Anjala); (fls. 11558, 11838, 12466)

g) a 03/04/2007, na sequência do aumento de capital da «Baía de Luanda» (de
20.000 USD para 19.200.000 USD), a participação da LWC passou para
51%. Assim, a CI manteve a participação de 39% na «Baía de Luanda»,
detida através da participação directa da Anjala, e aumentou (ligeiramente) a
sua participação na «Baía de Luanda» via LWC (sociedade detida a 50% pela
Anjala) para 25,5% – a CI passou a deter uma participação total de 64,5% da
«Baía de Luanda»; (fls. 12466, 12468-12483, 12484-12504)

199

h) a 29/06/2007 o BCP voltou a adquirir o domínio da CI (quando esta detinha
uma participação de 64,5% na «Baía de Luanda»). (fls. 2739v, 2758v-2760, 2757,
2760v, 5973-5979 e 8183, 10574-10577, 11098)

102. A CI – porque sempre foi, em substância, uma sociedade do BCP – devia ter
sempre sido reconhecida, nas contas do BCP, como uma das entidades do
universo empresarial do BCP. Donde, o projecto «Baía de Luanda» tinha de ser
registado nas contas do BCP pelo valor dos custos efectivamente suportados.
103. A (incorrecta) avaliação no Balanço do BCP do projecto «Baía de Luanda» por
valor superior aos dos custos efectivamente suportados representa um diferencial
contabilístico que corresponde sensivelmente à eliminação dos suprimentos de €
300.000.000 concedidos pelo BCP à CI.

Sub-capítulo II – Terreno de Santo António
104. A 30/01/2004 o BCP aceita em dação em pagamento (de facilidade de crédito que
ascendia, nessa data, a € 72.700.000) as acções representativas de 100% do capital
social da Juwain Holdings, S.A. (sociedade sedeada em Turks and Caicos –
doravante, Juwain) detidas pela Dazla – ficando a Dazla exonerada de dívidas
perante o BCP. (fls. 9617-9618)
105. O património da Juwain é apenas constituído, à data dos factos, por um terreno
rústico situado em Santo António, Loulé (situado perto do empreendimento Vale
de Lobo) – doravante Terreno de Santo António. (fls. 9617v, 12403-12405, 12428)
106. Segundo a avaliação da “Benege Serviços de Engenharia e Avaliações”, tendo
sempre em consideração que projectos de loteamento e infra-estruturas sejam
aprovados, o Terreno de Santo António teria um valor de € 64.287.100. (fls. 96089615)

107. O BCP reconheceu, nas suas contas de 2004, uma perda no valor de € 8.412.900
(resultante da diferença entre o crédito de € 72.700.000 e o valor pelo qual o
Terreno de Santo António foi avaliado).
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108. Sucede que:
a) a 29/01/2004 e 30/01/2004, o BCP concede crédito à Dazla e a Joaquim
Miguel Paupério (beneficiário económico da Dazla, desde 09/12/2003) no
montante de € 10.000.000; (fls. 9616v, 9618v, 9623, 9623v-9624, 9628 e 12375-12382)
b) à data, as licenças de construção e loteamento do Terreno de Santo António
não estavam aprovadas (nem estavam aprovadas a 22/08/2008); (fls. 1182411826, 12371-12382)

c) de acordo com uma carta, datada de 28/11/2003, enviada por Joaquim Miguel
Paupério ao BCP, caso a licença de loteamento e infra-estruturas do imóvel
não fosse aprovada num período de 2 anos, a Dazla comprometia-se a
readquirir o mesmo imóvel pelo valor de € 10.000.000 (valor de aquisição);
(fls. 9616v)

d) a Dazla readquiriu, efectivamente, a 30/05/2006, por € 10.000.000, a Juwain
ao BCP. (fls. 9629, 9632v-9633, 9629)
109. Donde o valor do Terreno de Santo António, a 30/01/2004, era de € 10.000.000 e
não de € 64.287.100.
110. Pelo que o BCP devia ter reconhecido, nas suas contas de 2004, uma perda de €
62.700.000 (resultante da diferença entre o valor do crédito – de € 72.700.000 – e
o valor efectivo do Terreno de Santo António – de € 10.000.000).
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Parte II – Informação Financeira Divulgada
1.

A origem dos diferentes prejuízos gerados que ficaram por registar no BCP é a
seguinte:

202

(Euros)
1998
Off-shore
Somerset
Hendry
Sherwell
Sevendale
Total Goes Ferreira
Off-shores Cayman
Dazla (Terreno de Loulé)
Impacto em Resultados Transitados
Impactos das Perdas e Juros Goes Ferreira em Resultados Lí
Impactos das Perdas e Juros Dazla em Resultados Líquidos
Resultado Líquido (Off- Shores Cayman)
Resultado Líquido Total
Total Goes Ferreira
Total Perdas
Provisão constituída
Perdas por Registar
Ajustamento
Fundos
Total Impacto em Capital Próprio

1999
0
0
0
0
0

0
-1.079.811
-1.533.215
-2.409.130
-5.022.156

0
0
-5.022.156

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

-25.191.038
-47.783.161
-35.212.239
0
-108.186.439
-475.501.838
-62.700.000
-646.388.277
-5.288.382

-26.425.603
-50.115.485
-36.933.733
0
-113.474.821
-492.278.658
-62.700.000
-668.453.479
-5.677.947

-28.158.466
-52.250.297
-38.744.004
0
-119.152.768
-500.029.054
-62.700.000
-681.881.822
-2.330.249

-16.776.820
-22.065.203
-113.474.821
-668.453.479
258.541.934
-409.911.545

-409.911.545

-7.750.396
-13.428.343
-119.152.768
-681.881.822
263.822.188
-418.059.635
300.000.000
5.650.000
-112.409.635

-21.775.410
-24.105.659
-121.483.016
-705.987.481
289.581.028
-416.406.452
300.000.000
11.445.000
-104.961.452

0
-5.022.156
-5.906.121

0
-2.169.614
-4.825.719
-3.932.944
-10.928.277
-234.164
0
-11.162.441
-17.279.153

-2.912.327
-6.690.509
-9.263.774
-9.340.820
-28.207.430
-9.689.425
0
-37.896.855
-42.595.582

-8.334.880
-18.019.096
-14.739.861
-29.709.175
-70.803.012
-53.029.152
0
-123.832.164
-99.687.880

-23.994.055
-45.420.189
-33.174.386
-67.902.262
-170.490.892
-296.882.640
0
-467.373.532
-31.316.194

0
-5.022.156
-5.022.156
-5.022.156

-234.164
-6.140.285
-10.928.277
-11.162.441

-9.455.261
-26.734.414
-28.207.430
-37.896.855

-43.339.727
-85.935.309
-70.803.012
-123.832.164

-243.853.487
-343.541.368
-170.490.892
-467.373.532

-94.915.868
-126.232.062
-201.807.086
-593.605.594

-5.022.156

-11.162.441

-37.896.855

-123.832.164

-467.373.532

-593.605.594

-29.247.778
-54.564.263
-37.867.247
-80.127.799
-201.807.086
-391.798.507
0
-593.605.594
93.620.647
-62.700.000
-83.703.330
-52.782.683
-108.186.439
-646.388.277
94.900.000
-551.488.277

-5.022.156

-11.162.441

-37.896.855

-123.832.164

-467.373.532

-593.605.594

-551.488.277
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2.

Em suma, a magnitude dos impactos a registar na informação financeira do BCP,
quando comparada com o capital próprio e com a situação líquida apresentada em
cada um dos anos, é a seguinte:
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(euros)
Juros e comissões registados indevidamente
Perdas por Imparidade não registadas
Total Impactos ajustar no Capital Próprio ( Res. Exerc. + Re
Total Imparidades reconhecidas
Ajustamento Efectuado às contas de 2007, a 01.01.2006
Perdas reconhecidas no Fundo de Pensões pelo Corredor
Perdas por Reconhecer
Capital Próprio 1 2
Resultados Líquidos 1 2
% do Capital Próprio
% dos Resultados Líquidos
1

A partir de 01.01.2004, de acordo com os IFRS

2

Sem Intereses Minoritários

1999
6.120.800
0
-11.162.441

2000
26.734.414
-37.896.855

2001
33.376.366
-52.558.943
-123.832.164

2002
36.500.912
-307.040.455
-467.373.532

2003
28.653.602
-97.578.459
-593.605.594

2004
24.788.103
-58.928.617
-646.388.277
94.900.000

2005
18.267.585
-3.797.618
-668.453.479
258.541.934

-409.911.545

2006
13.773.611
-276.732
-681.881.822
263.822.188
300.000.000
5.650.000
-112.409.635

2007
4.020.755
-21.639.491
-705.987.481
289.581.028
300.000.000
11.445.000
-104.961.452

-11.162.441

-37.896.855

-123.832.164

-467.373.532

-593.605.594

-551.488.277

1.813.229.696

1.820.506.000

2.187.176.000

2.188.421.000

2.851.208.000

3.215.530.000

4.247.494.000

4.617.682.000

4.628.613.000

430.386.603
-1%
-3%

505.498.000
-2%
-7%

571.672.000
-6%
-22%

272.721.000
-21%
-171%

437.654.000
-21%
-136%

606.465.000
-17%
-91%

753.490.000
-10%
-54%

787.115.000
-2%
-14%

563.287.000
-2%
-19%
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A – Antecedentes
a) Ano de 1999
3.

No dia 15/12/2000 o BCP divulgou no Sistema de Difusão de Informação da CMVM
(doravante, SDI) os documentos de prestação de contas consolidadas relativos a 1999. (fls.
7228 e 7229-7235)

4.

No ano de 1999 eram apresentadas nas contas como fazendo parte do universo empresarial
do BCP as entidades constantes do Anexo 2 à Decisão.

5.

Do universo empresarial apresentado não constavam as off-shore Cayman, nem as offshore Góis Ferreira – cf. Anexo 2 à Decisão.

6.

Relativamente aos factos do ano de 1999:
a) foram contabilizados, não devendo ser, na Demonstração de Resultados Consolidada
juros e comissões, em proveitos, no montante de € 6.140.285; (fls. 86 a 114 e 5315 a 5380,
187 a 239 e 5381 a 5455, 320 a 380 e 5456 a 5538, 455 a 557, 649 a 705, 743 a 911, 951 a 1015, 1048 a
1111, 1151 a 1220, 1251 a 1292, 1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695,
1727 a 1785, 1821 a 1893, 1927 a 1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891, 2117 a 2185, 5795 a 5857, 5892 a
5957, 2499 a 2510, 2690, 2758 a 2760 e Quadro 8 a fls. 12584)

b) estava registado, não devendo estar, no Balanço Consolidado, na Conta de Clientes, o
montante de € 166.964.659; (fls. 86 a 114 e 5315 a 5380, 187 a 239 e 5381 a 5455, 320 a 380 e
5456 a 5538, 455 a 557, 649 a 705, 743 a 911, 951 a 1015, 1048 a 1111, 1151 a 1220, 1251 a 1292,
1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 1727 a 1785, 1821 a 1893, 1927 a
1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891, 2117 a 2185, 5795 a 5857, 5892 a 5957, 2499 a 2510, 2690, 2758 a
2760 e Quadro 9 a fls. 12584v)

c) não foram, devendo ser, reflectidas, no Capital Próprio, perdas no valor de €
11.162.441; (fls. 12585v – Quadro 17)
d) não estavam, devendo estar, registadas no Balanço Consolidado (i) 24.174.944 acções
próprias, cujo montante de aquisição ascendia a € 155.802.218, e (ii) 1.290.891 acções
BPA. (fls. 12584v – Quadro 10) (fls. 086 a 114 e 5315 a 5380, 187 a 239 e 5381 a 5455, 320 a 380 e
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5456 a 5538, 455 a 557, 649 a 705, 743 a 911, 951 a 1015, 1048 a 1111, 1151 a 1220, 1251 a 1292,
1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 1727 a 1785, 1821 a 1893, 1927 a
1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891, 2117 a 2185, 5795 a 5857, 5892 a 5957, 2499 a 2510, 2690, 2758 a
2760 e Quadros 10 e 18 a fls. 12584v e 12587v, respectivamente)

b) Ano de 2000
7.

No dia 25/07/2001 o BCP divulgou no SDI os documentos de prestação de contas
consolidadas relativos a 2000. (fls. 7228 e 7236-7240)

8.

No ano de 2000 eram apresentadas nas contas como fazendo parte do universo empresarial
do BCP as entidades constantes do Anexo 2 à Decisão.

9.

Do universo empresarial apresentado não constavam as off-shore Cayman, nem as offshore Góis Ferreira – cf. Anexo 2 à Decisão.

10. Relativamente aos factos do ano de 2000:
a) foram contabilizados, não devendo ser, na Demonstração de Resultados Consolidada
juros, em proveitos, no montante de € 26.734.414; (fls. 086 a 114 e 5315 a 5380, 187 a 239 e
5381 a 5455, 320 a 380 e 5456 a 5538, 455 a 557, 649 a 705, 743 a 911, 951 a 1015, 1048 a 1111, 1151
a 1220, 1251 a 1292, 1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 1727 a 1785,
1821 a 1893, 1927 a 1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891, 2117 a 2185, 5795 a 5857, 5892 a 5957, 2499 a
2510, 2690, 2758 a 2760 e Quadro 8 a fls. 12584)

b) estava registado, não devendo estar, no Balanço Consolidado, na conta de clientes, no
montante de € 568.846.172; (fls. 86 a 114 e 5315 a 5380, 187 a 239 e 5381 a 5455, 320 a 380 e
5456 a 5538, 455 a 557, 649 a 705, 743 a 911, 951 a 1015, 1048 a 1111, 1151 a 1220, 1251 a 1292,
1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 1727 a 1785, 1821 a 1893, 1927 a
1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891, 2117 a 2185, 5795 a 5857, 5892 a 5957, 2499 a 2510, 2690, 2758 a
2760 e Quadro 9 a fls. 12584v)

c) não foram, devendo ser, reflectidas, no Capital Próprio, perdas no valor de €
37.896.855; (fls. 12585v – Quadro 17)
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d) não estavam, devendo estar, registadas no Balanço Consolidado 98.295.759 acções
próprias (correspondente a 4,8% do capital social), cujo montante de aquisição
ascendia a € 530.949.316. (fls. 12584v Quadro 10) (fls. 86 a 114 e 5315 a 5380, 187 a 239 e 5381
a 5455, 320 a 380 e 5456 a 5538, 455 a 557, 649 a 705, 743 a 911, 951 a 1015, 1048 a 1111, 1151 a
1220, 1251 a 1292, 1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 1727 a 1785,
1821 a 1893, 1927 a 1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891, 2117 a 2185, 5795 a 5857, 5892 a 5957, 2499 a
2510, 2690, 2758 a 2760 e Quadros 10 e 18 a fls. 12584v e 12587v, respectivamente)

c) Ano de 2001
11.

No dia 17/07/2002 o BCP divulgou no SDI os documentos de prestação de contas
consolidadas relativos a 2001. (fls. 7228 e 7241-7248)

12.

No ano de 2001 eram apresentadas nas contas como fazendo parte do universo empresarial
do BCP as entidades constantes do Anexo 2 à Decisão.

13.

Do universo empresarial apresentado não constavam as off-shore Cayman, nem as offshore Góis Ferreira – cf. Anexo 2 à Decisão.

14. Relativamente aos factos do ano de 2001:
a) foram contabilizados, não devendo ser, na Demonstração de Resultados Consolidada
juros, em proveitos, no montante de € 33.376.366; (fls. 086 a 114 e 5315 a 5380, 187 a 239 e
5381 a 5455, 320 a 380 e 5456 a 5538, 455 a 557, 649 a 705, 743 a 911, 951 a 1015, 1048 a 1111, 1151
a 1220, 1251 a 1292, 1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 1727 a 1785,
1821 a 1893, 1927 a 1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891, 2117 a 2185, 5795 a 5857, 5892 a 5957, 2499 a
2510, 2690, 2758 a 2760 e Quadro 8 a fls. 12584)

b) não estavam, devendo estar, registadas no Balanço Consolidado no activo acções
próprias cujo montante de aquisição ascendia a € 544.499.276; (fls. 12584v – Quadro 10)
c) estava registado, não devendo estar, no Balanço Consolidado, na conta de clientes, o
montante de € 615.772.497; (fls. 086 a 114 e 5315 a 5380, 187 a 239 e 5381 a 5455, 320 a 380 e
5456 a 5538, 455 a 557, 649 a 705, 743 a 911, 951 a 1015, 1048 a 1111, 1151 a 1220, 1251 a 1292,
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1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 1727 a 1785, 1821 a 1893, 1927 a
1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891, 2117 a 2185, 5795 a 5857, 5892 a 5957, 2499 a 2510, 2690, 2758 a
2760 e Quadro 9 a fls. 12584v)

d) não foram reflectidos, devendo ser, no Relatório e Contas Consolidado perdas no
montante de € 52.558.943; (fls. 12585 – Quadro 13)
e) face ao valor de juros indevidamente cobrados e às perdas/provisões não registadas
(tal como foi referido supra), o Resultado Líquido do exercício encontrava-se
sobreavaliado em € 85.935.309; (fls. 12585v – Quadro 16)
f)

não foram, devendo ser, reflectidas, no Capital Próprio, perdas no valor de €
123.832.164; (fls. 12585v – Quadro 17)

g) não estavam, devendo estar, divulgadas no Relatório de Gestão as transacções que
culminaram na detenção directa e indirecta de 108.270.831 acções próprias
(correspondentes a 4,7% do capital social). (fls. 086 a 114 e 5315 a 5380, 187 a 239 e 5381 a
5455, 320 a 380 e 5456 a 5538, 455 a 557, 649 a 705, 743 a 911, 951 a 1015, 1048 a 1111, 1151 a 1220,
1251 a 1292, 1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 1727 a 1785, 1821 a
1893, 1927 a 1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891, 2117 a 2185, 5795 a 5857, 5892 a 5957, 2499 a 2510,
2690, 2758 a 2760 e Quadros 10 e 18 a fls. 12584v e 12587v)

d) Ano de 2002
15.

No dia 14/03/2003 o BCP divulgou no SDI os documentos de prestação de contas
consolidadas relativos a 2002. (fls. 7228 e 7249-7324)

16.

No ano de 2002 eram apresentadas nas contas como fazendo parte do universo empresarial
do BCP as entidades constantes do Anexo 2 à Decisão.

17.

Do universo empresarial apresentado não constavam as off-shore Cayman, nem as offshore Góis Ferreira – cf. Anexo 2 à Decisão.

18.

Relativamente aos factos do ano de 2002:
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a) foram contabilizados, não o devendo ser, na Demonstração de Resultados Consolidada
juros, em proveitos, no montante de € 36.500.912; (fls. 086 a 114 e 5315 a 5380, 187 a 239 e
5381 a 5455, 320 a 380 e 5456 a 5538, 455 a 557, 649 a 705, 743 a 911, 951 a 1015, 1048 a 1111, 1151
a 1220, 1251 a 1292, 1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 1727 a 1785,
1821 a 1893, 1927 a 1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891, 2117 a 2185, 5795 a 5857, 5892 a 5957, 2499 a
2510, 2690, 2758 a 2760 e Quadro 8 a fls. 12584)

b) não estavam, devendo estar, registadas no Balanço Consolidado no activo acções
próprias (directamente detidas e por via das ABN Notes) cujo montante de aquisição
ascendia a € 572.300.072; (fls. 086 a 114 e 5315 a 5380, 187 a 239 e 5381 a 5455, 320 a 380 e
5456 a 5538, 455 a 557, 649 a 705, 743 a 911, 951 a 1015, 1048 a 1111, 1151 a 1220, 1251 a 1292,
1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 1727 a 1785, 1821 a 1893, 1927 a
1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891, 2117 a 2185, 5795 a 5857, 5892 a 5957, 2499 a 2510, 2690, 2758 a
2760 e Quadro 10 a fls. 12584v)

c) estava registado, não devendo estar, no Balanço Consolidado, na conta de clientes, o
montante de € 680.074.206; (fls. 086 a 114 e 5315 a 5380, 187 a 239 e 5381 a 5455, 320 a 380 e
5456 a 5538, 455 a 557, 649 a 705, 743 a 911, 951 a 1015, 1048 a 1111, 1151 a 1220, 1251 a 1292,
1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 1727 a 1785, 1821 a 1893, 1927 a
1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891, 2117 a 2185, 5795 a 5857, 5892 a 5957, 2499 a 2510, 2690, 2758 a
2760 e Quadro 9 a fls. 12584v)

d) não foram, devendo ser, reflectidas no Relatório e Contas Consolidado
provisões/perdas no montante de € 307.040.455 (devendo ter sido criada uma provisão
para o efeito); (fls. 12585 – Quadro 13)
e) face ao valor de juros indevidamente cobrados e às provisões não registadas (tal como
foi referido supra), o Resultado Líquido do exercício encontrava-se sobreavaliado em
€ 343.541.368; (fls. 12585v – Quadro 16)
f)

não foram, devendo ser, reflectidas, no Capital Próprio, perdas no valor de €
467.373.532; (fls. 12585v – Quadro 17)
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g) não estavam, devendo estar, divulgadas no Relatório de Gestão as transacções que
culminaram na detenção directa e indirecta de 154.147.985 acções próprias
(correspondentes a 6,6% do capital social). (fls. 086 a 114 e 5315 a 5380, 187 a 239 e 5381 a
5455, 320 a 380 e 5456 a 5538, 455 a 557, 649 a 705, 743 a 911, 951 a 1015, 1048 a 1111, 1151 a 1220,
1251 a 1292, 1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 1727 a 1785, 1821 a
1893, 1927 a 1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891, 2117 a 2185, 5795 a 5857, 5892 a 5957, 2499 a 2510,
2690, 2758 a 2760 e Quadro 18 a fls. 12587v)

B – Infracções objecto do presente processo
a) Ano de 2003
19.

No dia 31/03/2004 o BCP divulgou no SDI os documentos de prestação de contas
consolidadas relativos a 2003. (fls. 7228 e 7325-7460)

20.

No ano de 2003 eram apresentadas nas contas como fazendo parte do universo empresarial
do BCP as entidades constantes do Anexo 2 à Decisão.

21.

Do universo empresarial apresentado não constavam as off-shore Cayman, nem as offshore Góis Ferreira – cf. Anexo 2 à Decisão.

22.

Relativamente aos factos do ano de 2003:
a) foram contabilizados, não devendo ser, na Demonstração de Resultados Consolidada
juros, em proveitos, no montante de € 28.653.602; (fls. 086 a 114 e 5315 a 5380, 187 a 239 e
5381 a 5455, 320 a 380 e 5456 a 5538, 455 a 557, 649 a 705, 743 a 911, 951 a 1015, 1048 a 1111, 1151
a 1220, 1251 a 1292, 1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 1727 a 1785,
1821 a 1893, 1927 a 1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891, 2117 a 2185, 5795 a 5857, 5892 a 5957, 2499 a
2510, 2690, 2758 a 2760 e Quadro 8 a fls. 12584)

b) não estavam, devendo estar, registadas no Balanço Consolidado no activo acções
próprias (directamente detidas e por via das ABN Notes) cujo montante de aquisição
ascendia a € 614.805.165; (fls. 086 a 114 e 5315 a 5380, 187 a 239 e 5381 a 5455, 320 a 380 e
5456 a 5538, 455 a 557, 649 a 705, 743 a 911, 951 a 1015, 1048 a 1111, 1151 a 1220, 1251 a 1292,
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1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 1727 a 1785, 1821 a 1893, 1927 a
1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891, 2117 a 2185, 5795 a 5857, 5892 a 5957, 2499 a 2510, 2690, 2758 a
2760 e conforme diferença entre o valor de € 714.445.165 (apresentado no Quadro 10 a fls. 12584v) e o
valor de € 99.640.000 que se refere infra)

c) estava registado, não devendo estar, no Balanço Consolidado, na conta de clientes, o
montante de € 850.872.901; (fls. 086 a 114 e 5315 a 5380, 187 a 239 e 5381 a 5455, 320 a 380 e
5456 a 5538, 455 a 557, 649 a 705, 743 a 911, 951 a 1015, 1048 a 1111, 1151 a 1220, 1251 a 1292,
1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 1727 a 1785, 1821 a 1893, 1927 a
1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891, 2117 a 2185, 5795 a 5857, 5892 a 5957, 2499 a 2510, 2690, 2758 a
2760)

d) não estavam, devendo estar, registadas no Balanço Consolidado no activo
Disponibilidades no montante de € 99.640.000; (fls. 086 a 114 e 5315 a 5380, 187 a 239 e
5381 a 5455, 320 a 380 e 5456 a 5538, 455 a 557, 649 a 705, 743 a 911, 951 a 1015, 1048 a 1111, 1151
a 1220, 1251 a 1292, 1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 1727 a 1785,
1821 a 1893, 1927 a 1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891, 2117 a 2185, 5795 a 5857, 5892 a 5957, 2499 a
2510, 2690, 2758 a 2760 e Quadro 9 a fls. 12584v e vide também Quadro 4 a fls. 12566v)

e) não foram, devendo ser, reflectidas no Relatório e Contas Consolidado perdas no
montante de € 97.578.459 (devendo ter sido criada uma provisão para o efeito); (fls.
12585 – Quadro 13)

f)

face ao valor de juros indevidamente cobrados e às provisões/perdas não registadas
(tal como referido supra), o Resultado Líquido do exercício encontrava-se
sobreavaliado em € 126.232.062; (fls. 12585v – Quadro 16)

g) não foram, devendo ser, reflectidas, no Capital Próprio, perdas no valor de €
593.605.594; (fls. 12585v – Quadro 16)
h) não estavam, devendo estar, divulgadas no Relatório de Gestão as transacções que
culminaram na detenção directa e indirecta de 154.147.985 acções próprias
(correspondentes a 4,7% do capital social, por efeito de diluição em resultado do
aumento de capital verificado). (fls. 086 a 114 e 5315 a 5380, 187 a 239 e 5381 a 5455, 320 a 380
e 5456 a 5538, 455 a 557, 649 a 705, 743 a 911, 951 a 1015, 1048 a 1111, 1151 a 1220, 1251 a 1292,
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1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 1727 a 1785, 1821 a 1893, 1927 a
1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891, 2117 a 2185, 5795 a 5857, 5892 a 5957, 2499 a 2510, 2690, 2758 a
2760 e Quadro 18 a fls. 12587v)

23.

Pelo que os documentos de prestação de contas consolidadas relativos a 2003, divulgados
no SDI, no dia 31/03/2004, contêm informação que:
a) não era verdadeira porquanto:
(i) sobreavaliava os resultados, por via dos juros cobrados,
(ii) não considerava as perdas geradas pelas operações acima descritas – distorcendo,
assim, os resultados apresentados ao mercado, as perdas que já deveriam ter sido
inscritas a figurar em resultados transitados, os inerentes activos e passivos,
(iii) a situação líquida do BCP era inferior à divulgada em € 593.605.594, o que
representava uma redução de 21% do capital próprio apresentado;
b) não era completa porquanto as off-shore Cayman e Góis Ferreira não figuravam no
elenco das entidades pertencentes ao universo empresarial do BCP, e não reflectia a
substância das operações realizadas por aquelas entidades e o relatório de Gestão não
dava informação sobre as acções detidas indirectamente pelo BCP;
c) não era lícita atenta a violação das normas contabilísticas que se referem infra, que
obrigam à apresentação da situação financeira do BCP de forma verdadeira e
apropriada, e dos artigos 66.º, 316.º, 324.º e 508.º-C do Código das Sociedades
Comerciais (CSC) no que se refere às acções próprias.

24. O BCP agiu consciente e voluntariamente na comissão da infracção que lhe foi imputada a
título doloso no processo de contra-ordenação da CMVM n.º 41/2008 (como resulta da
decisão condenatória da CMVM que foi impugnada pelo arguido).
25. Com efeito:
a) O BCP conhecia os factos supra descritos, porquanto se trata de factos próprios (tanto
a existência como a realização de operações pelas off-shore Cayman e off-shore Góis
213

Ferreira, como os exactos termos em que os documentos de prestação de contas foram
divulgados).
b) Todavia, quis divulgar os documentos de prestação de contas nos exactos termos em
que estes foram divulgados.

b) Ano de 2004
26.

No dia 11/04/2005 o BCP divulgou no SDI os documentos de prestação de contas
consolidadas relativos a 2004. (fls. 7228 e 7461-7610)

27.

No ano de 2004 eram apresentadas nas contas como fazendo parte do universo empresarial
do BCP as entidades constantes do Anexo 2 à Decisão.

28.

Do universo empresarial apresentado não constavam as off-shore Góis Ferreira (incluindo a
Townsend), nem a CI – cf. Anexo 2 à Decisão.

29. Relativamente aos factos do ano de 2004:
a) foram contabilizados, não devendo ser, na Demonstração de Resultados Consolidada
juros, em proveitos, no montante de € 24.788.103; (fls. 086 a 114 e 5315 a 5380, 187 a 239 e
5381 a 5455, 320 a 380 e 5456 a 5538, 455 a 557, 649 a 705, 743 a 911, 951 a 1015, 1048 a 1111, 1151
a 1220, 1251 a 1292, 1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 1727 a 1785,
1821 a 1893, 1927 a 1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891, 2117 a 2185, 5795 a 5857, 5892 a 5957, 2499 a
2510, 2690, 2758 a 2760 e Quadro 8 a fls. 12584)

b) não estavam, devendo estar, registadas no Balanço Consolidado no activo
Disponibilidades no montante de € 29.738.169 referentes à Townsend e € 5.814.605
referentes às off-shore Góis Ferreira; (páginas 61 e 62 do relatório de Supervisão a fls. 1258312583v)
Por lapso na Acusação apenas foram referidas as Disponibilidades no montante de € 29.738.169.
Todavia, ambos os valores constavam do Relatório Final da Acção de Supervisão do BCP (páginas 61 e
62 do relatório de Supervisão a fls. 12583-12583v e Quadro 11 do relatório de Supervisão a fls.
12584v).
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c) não estavam, devendo estar, registados os activos e passivos da CI, que neste caso
foram avaliados tendo em atenção a sua situação líquida, no montante de €
80.878.443; (fls. 11110)
d) estava registado, não devendo estar, no Balanço Consolidado, na conta de clientes, o
montante de € 114.001.044 (créditos junto das off-shore Góis Ferreira); (fls. 086 a 114 e
5315 a 5380, 187 a 239 e 5381 a 5455, 320 a 380 e 5456 a 5538, 455 a 557, 649 a 705, 743 a 911, 951 a
1015, 1048 a 1111, 1151 a 1220, 1251 a 1292, 1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588,
1621 a 1695, 1727 a 1785, 1821 a 1893, 1927 a 1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891, 2117 a 2185, 5795 a
5857, 5892 a 5957, 2499 a 2510, 2690, 2758 a 2760 e e Quadro 9 a fls. 12584v)

e) não foram, devendo ser, reflectidos na Demonstração de Resultados Consolidada
perdas nas off-shore Cayman, Góis Ferreira e Terreno de Santo António no montante
de € 58.928.617; (fls. 12585 – Quadro 13)
f)

face às perdas registadas, aos ganhos registados com as alienações das acções
pertencentes às off-shore Góis Ferreira e Cayman, o resultado líquido do exercício
estava sobreavaliado em € 52.782.683; (fls. 12585v – Quadro 16)

g) o BCP constituiu, nesse ano, provisões de € 94.900.000 amortecendo assim perdas por
registar de anos anteriores; (Quadro 20 a fls. 12589v)
h) não foram, devendo ser, reflectidas no Capital Próprio, em resultados transitados, e
nos ajustamentos que para tal seriam necessários aos activos e passivos inerentes,
perdas no valor de € 551.488.277. (fls. 12585v – Quadro 17)
30.

Pelo que os documentos de prestação de contas consolidadas relativos a 2004, divulgados
no SDI, no dia 11/04/2005, contêm informação que:
a) não era verdadeira porquanto:
(i) sobreavaliava os resultados, por via dos juros cobrados,
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(ii) não considerava as perdas geradas pelas operações acima descritas – distorcendo,
assim, os resultados apresentados ao mercado, as perdas que já deveriam ter sido
inscritas a figurar em resultados transitados, os inerentes activos e passivos,
(iii) a situação líquida do BCP era inferior à divulgada em € 551.488.277, o que
representava uma redução de 17% do capital próprio apresentado;
b) não era completa porquanto as off-shore Góis Ferreira (incluindo a Townsend) e a CI
não figuravam no elenco das entidades pertencentes ao universo empresarial do BCP,
e não reflectia a substância das operações realizadas por aquelas entidades;
c) não era lícita atenta a violação das normas contabilísticas que se referem infra, que
obrigam à apresentação da situação financeira do BCP de forma verdadeira e
apropriada.
31. O BCP agiu consciente e voluntariamente na comissão da infracção que lhe foi imputada a
título doloso no processo de contra-ordenação da CMVM n.º 41/2008 (como resulta da
decisão condenatória da CMVM que foi impugnada pelo arguido).
32. Com efeito:
a) O BCP conhecia os factos supra descritos, porquanto se trata de factos próprios (tanto
a existência como a realização de operações pelas off-shore Góis Ferreira como as
operações relativas à CI, como os exactos termos em que os documentos de prestação
de contas foram divulgados).
b) Todavia, quis divulgar os documentos de prestação de contas nos exactos termos em
que estes foram divulgados.

c) Ano de 2005
33. No dia 20/04/2006 o BCP divulgou no SDI os documentos de prestação de contas
consolidadas relativos a 2005. (fls. 7228 e 7611-7832)
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34.

No ano de 2005 eram apresentadas nas contas como fazendo parte do universo empresarial
do BCP as entidades constantes do Anexo 2 à Decisão.

35.

Do universo empresarial apresentado não constavam as off-shore Góis Ferreira (incluindo a
Townsend), nem a CI – cf. Anexo 2 à Decisão.

36. Relativamente aos factos do ano de 2005:
a) foram contabilizados, não devendo ser, na Demonstração de Resultados Consolidada
juros, em proveitos, no montante de € 18.267.585; (fls. 086 a 114 e 5315 a 5380, 187 a 239 e
5381 a 5455, 320 a 380 e 5456 a 5538, 455 a 557, 649 a 705, 743 a 911, 951 a 1015, 1048 a 1111, 1151
a 1220, 1251 a 1292, 1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 1727 a 1785,
1821 a 1893, 1927 a 1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891, 2117 a 2185, 5795 a 5857, 5892 a 5957, 2499 a
2510, 2690, 2758 a 2760 e e Quadro 8 a fls. 12584)

b) não estavam, devendo estar, registadas no Balanço Consolidado no activo
Disponibilidades no montante de € 14.690.642; (páginas 61 e 62 do Relatório de Supervisão –
fls 12583 e 12583v)

c) não estavam, devendo estar, registados os activos e passivos da Comercial Imobiliária,
que neste caso foram avaliados tendo em atenção a sua situação líquida, no montante
de € 81.113.029; (fls. 11110)
d) estava registado, não devendo estar, no Balanço Consolidado, na conta de clientes, o
montante de € 114.020.192 (créditos junto das off-shore Góis Ferreira); (fls. 086 a 114 e
5315 a 5380, 187 a 239 e 5381 a 5455, 320 a 380 e 5456 a 5538, 455 a 557, 649 a 705, 743 a 911, 951 a
1015, 1048 a 1111, 1151 a 1220, 1251 a 1292, 1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588,
1621 a 1695, 1727 a 1785, 1821 a 1893, 1927 a 1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891, 2117 a 2185, 5795 a
5857, 5892 a 5957, 2499 a 2510, 2690, 2758 a 2760 e e Quadro 9 a fls. 12584v)

e) as perdas referentes a este ano que deveriam ter sido reconhecidas seriam no valor de €
3.797.618 na Demonstração de Resultados Consolidada; (fls. 12585 – Quadro 13)
f)

face às perdas registadas e à anulação de rendimentos, o resultado líquido do exercício
estaria sobreavaliado em € 22.065.203; (fls. 12585v – Quadro 16)
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g) o BCP constituiu, nesse ano, provisões de € 163.641.934 (diferença entre as
imparidades acumuladas no final do ano de € 258.541.934 e € 94.9000.000 que
transitou do ano anterior) referentes aos créditos das off-shore Góis Ferreira (€
27.893.922), aos créditos concedidos à EA (€ 85.000.000) e à desvalorização do
Terreno de Santo António (€ 50.748.012), amortecendo assim perdas por registar de
anos anteriores; (fls. 12588 – Quadro 19)
h) não foram, devendo ser, reflectidas no Capital Próprio, em resultados transitados, e
nos ajustamentos que para tal seriam necessários aos activos e passivos inerentes,
perdas no valor de € 409.911.545. (fls. 12585v – Quadro 17)
37.

Pelo que os documentos de prestação de contas consolidadas relativos a 2005, divulgados
no SDI, no dia 20/04/2006, contêm informação que:
a) não era verdadeira porquanto:
(i) sobreavaliava os resultados, por via dos juros cobrados,
(ii) não considerava as perdas geradas pelas operações acima descritas – distorcendo,
assim, os resultados apresentados ao mercado, as perdas que já deveriam ter sido
inscritas a figurar em resultados transitados, os inerentes activos e passivos,
(iii) a situação líquida do BCP era inferior à divulgada em € 409.911.545, o que
representava uma redução de 10% do capital próprio apresentado;
b) não era completa porquanto as off-shore Góis Ferreira (incluindo a Townsend) e a CI
não figuravam no elenco das entidades pertencentes ao universo empresarial do BCP,
e não reflectia a substância das operações realizadas por aquelas entidades;
c) não era lícita atenta a violação das normas contabilísticas que se referem infra, que
obrigam à apresentação da situação financeira do BCP de forma verdadeira e
apropriada.
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38. O BCP agiu consciente e voluntariamente na comissão da infracção que lhe foi imputada a
título doloso no processo de contra-ordenação da CMVM n.º 41/2008 (como resulta da
decisão condenatória da CMVM que foi impugnada pelo arguido).
39. Com efeito:
a) O BCP conhecia os factos supra descritos, porquanto se trata de factos próprios (tanto
a existência e a realização de operações pelas off-shore Góis Ferreira como as
operações relativas à CI, como os exactos termos em que os documentos de prestação
de contas foram divulgados).
b) Todavia, quis divulgar os documentos de prestação de contas nos exactos termos em
que estes foram divulgados.

d) Ano de 2006
40. No dia 28/06/2007 o BCP divulgou no SDI os documentos de prestação de contas
consolidadas relativos a 2006. (fls. 7228 e 7833-8056)
41.

No ano de 2006 eram apresentadas nas contas como fazendo parte do universo empresarial
do BCP as entidades constantes do Anexo 2 à Decisão.

42.

Do universo empresarial apresentado não constavam as off-shore Góis Ferreira (incluindo a
Townsend), nem a CI – cf. Anexo 2 à Decisão.

43. Relativamente aos factos do ano de 2006 (toma-se aqui como referência o conteúdo do
Relatório e Contas Consolidado divulgado a 28/06/2007 – que não tem, obviamente, em
conta a reexpressão feita no Relatório e Contas de 2007, divulgado em 24/04/2008):
a) foram contabilizados, não devendo ser, na Demonstração de Resultados Consolidada
juros, em proveitos, no montante de € 13.773.611; (fls. 086 a 114 e 5315 a 5380, 187 a 239 e
5381 a 5455, 320 a 380 e 5456 a 5538, 455 a 557, 649 a 705, 743 a 911, 951 a 1015, 1048 a 1111, 1151
a 1220, 1251 a 1292, 1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 1727 a 1785,
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1821 a 1893, 1927 a 1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891, 2117 a 2185, 5795 a 5857, 5892 a 5957, 2499 a
2510, 2690, 2758 a 2760 e e Quadro 8 a fls. 12584)

b) não estavam, devendo estar, registados os activos e passivos da Comercial Imobiliária,
que neste caso foram avaliados tendo em atenção a sua situação líquida, no montante
de € 72.171.743; (fls. 12584v – Quadro 11)
c) estava registado, não devendo estar, no Balanço Consolidado, na conta de clientes, no
montante de € 68.249.334 (referentes aos créditos da sociedades Somerset; Sherwell);
(fls. 12584v – Quadro 9)

d) as perdas referentes a este ano que deveriam ter sido reconhecidas seriam no valor de €
276.732 na Demonstração de Resultados Consolidada; (fls. 12585 – Quadro 13)
e) face ao valor de juros indevidamente cobrados e às perdas não registadas, o Resultado
Líquido do exercício encontrava-se sobreavaliado em € 13.428.343; (fls. 12585v – Quadro
16)

f)

o Fundo de Pensões em 2006 registou nos seus documentos de prestação de contas
uma perda de € 113 milhões referente ao papel comercial emitido pela CI que
adquirira, amortecendo assim perdas por registar de anos anteriores. Em consequência,
nos termos do tratamento contabilístico dado nesta matéria, o BCP registou em
resultados a quota-parte das respectivas perdas geradas no Fundo de Pensões no
montante de € 5.650.000 (1/20 de cerca de € 113 milhões) referentes ao Papel
Comercial da CI, recorrendo à técnica do corredor a título de tratamento de “desvios
actuariais”; (Quadro 17 a fls. 12585v)

g) o BCP constituiu, nesse ano, provisões de € 5.280.254 (diferença entre as imparidades
acumuladas no final do ano de € 269.231.028 e o montante de € 258.541.934 que
transitou do ano anterior) referentes aos créditos das off-shore Góis Ferreira;
(montantes previstos no Quadro 20 a fls. 12589v ajustados em função do
reconhecimento neste ano de provisões referentes aos créditos Góis Ferreira – cf.
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Quadro que reflecte a origem dos diferentes prejuízos gerados que ficaram por registar
no BCP constante da Parte II do Título VI);
h) não foram, devendo ser, reflectidas no Capital Próprio, em resultados transitados, e
nos ajustamentos que para tal seriam necessários aos activos e passivos inerentes,
perdas no valor de € 300.000.000. (Quadro 17 a fls. 12585v)
44.

Pelo que os documentos de prestação de contas consolidadas relativos a 2006, divulgados
no SDI, no dia 28/06/2007, contêm informação que:
a) não era verdadeira porquanto:
(i) sobreavaliava os resultados, por via dos juros cobrados,
(ii) não considerava as perdas geradas pelas operações acima descritas – distorcendo,
assim, os resultados apresentados ao mercado, as perdas que já deveriam ter sido
inscritas a figurar em resultados transitados, os inerentes activos e passivos,
(iii) a situação líquida do BCP era inferior à divulgada em € 300.000.000, o que
representava uma redução de 6% do capital próprio apresentado;
b) não era completa porquanto as off-shore Góis Ferreira (incluindo a Townsend) e a CI
não figuravam no elenco das entidades pertencentes ao universo empresarial do BCP,
e não reflectia a substância das operações realizadas por aquelas entidades;
c) não era lícita atenta a violação das normas contabilísticas que se referem infra, que
obrigam à apresentação da situação financeira do BCP de forma verdadeira e
apropriada.

45. O BCP agiu consciente e voluntariamente na comissão da infracção que lhe foi imputada a
título doloso no processo de contra-ordenação da CMVM n.º 41/2008 (como resulta da
decisão condenatória da CMVM que foi impugnada pelo arguido).
46. Com efeito:
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a) O BCP conhecia os factos supra descritos, porquanto se trata de factos próprios (tanto
a existência e a realização de operações pelas off-shore Góis Ferreira como as
operações relativas à CI, como os exactos termos em que os documentos de prestação
de contas foram divulgados).
b) Todavia, quis divulgar os documentos de prestação de contas nos exactos termos em
que estes foram divulgados.

e) 3.º trimestre de 2007
(i) Informação Trimestral
47. No dia 06/11/2007 o BCP divulgou no SDI informação referente à sua actividade,
resultados e situação económica e financeira no 3.º trimestre de 2007. (fls. 9083-9094)
48.

A informação divulgada referente 3.º trimestre de 2007 (i.e. até 30/09/2007) não reflectia,
devendo ainda subsistir, reflectidos no Capital Próprio, em resultados transitados, cerca de
€ 300 milhões resultantes do abate de suprimentos concedidos pelo BCP à CI inerente à
sobrevalorização do projecto «Baia de Luanda», tal como veio o BCP a corrigir nos
documentos de prestação de contas consolidadas relativos a 2007. (fls. 7228, 8057-8277, 81898190)

49.

Pelo que a informação referente à actividade do BCP, aos seus resultados e situação
económica e financeira no 3.º trimestre de 2007, divulgada no SDI, no dia 06/11/2007,
contém informação que:

50. Pelo que a informação referente à actividade do BCP, aos seus resultados e situação
económica e financeira no 3.º trimestre de 2007, divulgada no SDI, no dia 06/11/2007,
contém informação que:
a)

não era verdadeira porquanto não reconhecia as perdas geradas por transacções em
acções próprias, vertidas na vertente imobiliária que veio a registar por imparidade do
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suprimento concebido pelo BCP à CI, no valor de € 300.000.000 referente aos
investimentos na «Baia de Luanda»;
b)

não era completa porquanto não explanava a verdadeira origem das perdas e não
reconhecia as perdas sofridas pelo BCP na vertente imobiliária (nem sequer nos
termos em que o fez nas contas divulgadas em 2008);

c)

não era lícita atenta a violação das normas contabilísticas que se referem infra, que
obrigam à apresentação da situação financeira do BCP de forma verdadeira e
apropriada.

51. O BCP agiu consciente e voluntariamente na comissão da infracção que lhe foi imputada a
título doloso no processo de contra-ordenação da CMVM n.º 41/2008 (como resulta da
decisão condenatória da CMVM que foi impugnada pelo arguido).
52. Com efeito:
a) O BCP conhecia os factos supra descritos, porquanto se trata de factos próprios (tanto
as perdas financeiras decorrentes das perdas sofridas pelas off-shore Cayman, como os
exactos termos em que os documentos de prestação de contas foram divulgados).
b) Todavia, quis divulgar os documentos de prestação de contas nos exactos termos em
que estes foram divulgados.

(ii) Comunicado de 23/12/2007
53.

Face ao teor das notícias publicadas relativa à situação do BCP, visando a qualidade da
informação divulgada, no dia 21/12/2007 a CMVM emitiu uma ordem ao BCP nos
seguintes termos: (fls. 12540-12547)
“A CMVM, no âmbito das suas competências, tem em curso uma acção de supervisão ao
BCP, enquanto sociedade com acções cotadas em mercado regulamentado, visando
apurar a natureza e a actividade de diversas entidades sedeadas em jurisdições off-shore,
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responsáveis por investimentos em valores mobiliários emitidos pelo Grupo BCP ou por
sociedades com ele relacionadas.
Apesar de a acção de supervisão ainda prosseguir, designadamente com vista a obter uma
caracterização completa e final da situação e do comportamento no mercado dessas
entidades, bem como determinar as responsabilidades relevantes, incluindo pessoais, a
CMVM retirou já as seguintes conclusões preliminares:
a) Com financiamentos obtidos junto do Banco Comercial Português, as referidas
entidades off-shore constituíram carteiras de valores mobiliários – integrando quase
exclusivamente acções do grupo BCP – não havendo, em regra, evidência de terem sido
alimentadas para esse efeito por qualquer outra transferência significativa de entidade
exterior ao Grupo;
b) É já conhecido que parte das dívidas foi eliminada pela cessão a terceiros dos créditos
por valores residuais;
c) As condições dos financiamentos em apreço e o modo de governação das entidades em
causa indiciam que o BCP assumiu todo o risco dessas entidades off-shore e que detinha
poderes de domínio da vida e negócios dessas entidades;
d) Deste modo, as operações em causa configuram de facto o financiamento da aquisição
de acções próprias, não reportadas como tal. Esta configuração está também presente
numa operação realizada com uma instituição financeira de que resultou a comunicação,
por esta, de uma participação qualificada, tendo, todavia, o interesse económico
permanecido no BCP bem como a possibilidade do exercício dos direitos de voto;
e) Das circunstâncias descritas decorre que a informação prestada às autoridades e ao
mercado, no passado, nem sempre foi completa e/ou verdadeira, designadamente no que
diz respeito ao valor do capital próprio e aos detentores do mesmo;
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f) Foi detectada a realização de transacções de mercado pelas entidades referidas, em
montantes e com frequência significativos, que carecem de análise aprofundada com vista
a tipificar possíveis infracções às regras do mercado.
Assim, face à natureza das presentes conclusões e á urgência da matéria, a CMVM, ao
abrigo do art. 360º, nº 1, alínea f) do Código dos Valores Mobiliários, solicita ao BCP que
venha imediatamente:
a) Esclarecer o mercado sobre se a informação financeira por ele mais recentemente
divulgada reflecte já integralmente as perdas financeiras decorrentes da situação referida;
b) Informar da existência de quaisquer outras situações não relevadas, de forma a que os
investidores estejam em condições de fazer um juízo devidamente fundamentado sobre os
valores mobiliários emitidos pelo BCP;
c) Transcrever no seu comunicado o conteúdo integral desta comunicação da CMVM,
podendo informar, se assim o entender, não ter sido ainda o BCP ouvido formalmente
sobre estas conclusões.
A CMVM prosseguirá a acção de supervisão em curso, retirando todas as consequências
no âmbito das suas competências, e comunicando às autoridades competentes
irregularidades de outra natureza e continuando a colaborar com o Banco de Portugal no
quadro das competências deste.” (fls. 2513-2514)
54.

A 23/12/2007, na sequência da notificação da ordem da CMVM supra transcrita, o BCP
divulgou ao mercado um comunicado com o seguinte teor:
“1 Em cumprimento de determinação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o
Banco Comercial Português, S.A., informa ter recebido daquela Comissão um ofício, com
data de 21 de Dezembro de 2007, comunicando o que considera conclusões preliminares
de investigações ainda em curso, relativas à natureza de diversas entidades sedeadas em
jurisdições off-shore, cujo teor integral abaixo se transcreve.
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2 O Banco Comercial Português não foi ouvido sobre as conclusões preliminares
constantes do citado ofício da CMVM, sobre cujas razões subjacentes não recebeu ainda
informação, reservando para momento processual adequado uma tomada de posição
relativamente às mesmas.
3 O Banco Comercial Português confirma que a informação financeira por ele mais
recentemente divulgada, nomeadamente a relativa ao período findo em 30 de Setembro
de 2007, reflecte integralmente as perdas financeiras decorrentes da situação referida.
Aquela informação financeira, bem como a informação subsequente até ao presente tem
sido preparada de acordo com as políticas e critérios contabilísticos adequados, em
conformidade com a Norma Internacional de Relato Financeiro aplicável à informação
financeira intercalar (IAS 34), em todos os aspectos materialmente relevantes, não
existindo quaisquer outras situações não relevadas.” (fls. 9095-9098)
55.

O BCP, em cumprimento do também determinado pela CMVM, transcreveu, ainda, no
comunicado divulgado a 23/12/2007 o teor integral da supra mencionada ordem emitida
pela CMVM. (fls. 9095-9098)

56.

Apesar do enquadramento e da importância da qualidade da informação para o mercado o
BCP, divulgou, novamente, informação falsa. Com efeito:

57.

Ao contrário do que é afirmado no comunicado do BCP, divulgado a 23/12/2007, a
informação financeira divulgada a 06/11/2007 não reflectia integralmente as perdas
financeiras decorrentes da actuação das off-shore Cayman uma vez que não reflectia,
devendo ainda subsistir, reflectidos no Capital Próprio, em resultados transitados, cerca de
€ 300 milhões resultantes do abate de suprimentos concedidos pelo BCP à CI inerentes à
sobrevalorização do projecto «Baia de Luanda», tal como veio o BCP a corrigir nos
documentos de prestação de contas consolidadas relativos a 2007. (fls. 7228, 8057-8277, 81898190)
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58.

Pelo que a informação divulgada, pelo BCP, no SDI no dia 23/12/2007 contém informação
que não era verdadeira, porquanto negava que a informação financeira divulgada a
06/11/2007 não reflectia integralmente as perdas financeiras decorrentes das perdas
sofridas pelas off-shore Cayman (como supra se demonstrou).

59. O BCP agiu consciente e voluntariamente na comissão da infracção que lhe foi imputada a
título doloso no processo de contra-ordenação da CMVM n.º 41/2008 (como resulta da
decisão condenatória da CMVM que foi impugnada pelo arguido).
60. Com efeito:
a) O BCP conhecia os factos supra descritos, porquanto se trata de factos próprios (tanto
as perdas financeiras decorrentes das perdas sofridas pelas off-shore Cayman como os
exactos termos em que os documentos de prestação de contas foram divulgados).
b) Todavia, quis divulgar o comunicado divulgado a 23/12/2007 naqueles exactos
termos.

C – Factos posteriores – Ano de 2007
61.

No dia 24/04/2008 o BCP divulgou no SDI os documentos de prestação de contas
consolidadas relativos a 2007. (fls. 7228 e 8057-8277)

62.

No dia 20/05/2008 o BCP divulgou no SDI um aditamento aos documentos de prestação de
contas consolidadas relativos a 2007 que foram divulgados a 24/04/2008. (fls. 7228 e 82788279)

63.

Nos documentos de prestação de contas consolidadas relativos a 2007, o BCP corrigiu por
via de um ajustamento ao “valor bruto de crédito” € 300.000.000; corrigindo assim a
informação referente a 31/12/2006 dado como comparativa no relatório e contas de 2007,
reconhecendo este montante directamente em resultados transitados, amortecendo assim
perdas por registar de anos anteriores. (fls. 8189)
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Parte III – Questões de Interpretação dos Factos Suscitadas pelas Defesas
Capítulo I – Questões Gerais
1.

Os seguintes arguidos alegam que a disponibilização de sociedades off-shore era prática
comum na Banca:
a)

Arguido Jardim Gonçalves (artigos 517-539 da contestação, fls. 15373-15378);

b)

Arguido António Rodrigues (artigos 21-34 e 100-118 da contestação, fls. 1569415699 e 15727-15732);

c)
2.

Arguido Miguel Magalhães Duarte (artigos 148-153 da contestação, fls. 17668).

Em acréscimo, o arguido António Rodrigues refere que “Os descobertos concedidos as
"off-shore Cayman" estavam registados nos livros da Sucursal Cayman e, como tal, foram
reportados a CIMA[141] de acordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis e
com a periodicidade devida” e que “Durante todo este período, foi sempre, na verdade,
trimestralmente enviada pelo BCP ao Banco de Portugal a Situação Analítica e
Desenvolvimento de Resultados da Sucursal de Cayman, na qual os descobertos em conta
das 17 "Off-shore Cayman" estavam registados nos termos globais exigíveis” (artigos 152
e 158 da contestação, a fls. 15744 a 15745)142.

3.

(i) A disponibilização de sociedades sedeadas em praças off-shore, por um Banco a
clientes, não constitui, per se, actividade ilícita ou irregular. Nem isso está em causa nos
presentes autos.

4.

O que importa e releva para efeitos do presente processo é divulgação de informação ao
mercado que não reflectia de forma verdadeira e apropriada a situação patrimonial,
financeira e reditual do BCP.

141
142

Cayman Islands Market Authority.
Sob o ponto de vista subjectivo esta tese da normalidade é desenvolvida no Capítulo I do Título VIII.
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5.

É, justamente, para evidenciar a situação patrimonial, financeira e reditual do BCP que
importa ter em conta a actuação e verdadeira natureza instrumental em relação ao BCP que
as 17 offshore Cayman, as offshore Góis Ferreira e a CI assumiam.

6.

(ii) Por outro lado, o que releva para efeitos do presente processo é a desconformidade
entre a informação divulgada ao mercado e a realidade.

7.

Estão em causa, recorda-se:
a) os documentos de prestação de contas referentes ao anos de 2003 a 2006,
b) a informação referente à sua actividade, resultados e situação económica e financeira
no 3.º trimestre de 2007, e
c) o comunicado 23/12/2007.

8.

Esta informação foi divulgada ao mercado através do canal próprio: o SDI da CMVM (cf.
artigos 244.º/4/b e 367.º do CdVM).

9.

Irreleva, portanto, designadamente, para efeitos do preenchimento do tipo contraordenacional que outra informação foi prestada a outras instituições.

10.

Além do mais, os referidos reportes mencionados não afastam per se que a informação
tenha sido ocultada porquanto o reporte pontual de alguma informação (que não permite
uma visão de conjunto nem detalhada) a instituições diferentes (a fortiori quando há
reportes dirigidos a entidades situadas em praças off-shore) não é apta a afastar a opacidade
gerada.

11.

Tanto mais que os documentos de prestação de conta anuais são aqueles que, por
excelência, “(…) têm por função informar sócios, credores e público em geral (quando
submetidas a publicidade legal) da situação patrimonial, financeira e réditual das
sociedades, pela tutela dos mais variados interesses”143 e “(…)devem proporcionar
informação acerca da posição financeira, das alterações desta e dos resultados das

143

Cf. Maria Adelaide CROCA, «As Contas do Exercício/Perspectiva Civilística», ROA, ano 57, II, Lisboa, Abril
1997, p. 667.
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operações, para que sejam úteis a investidores, credores e outros utentes, a fim de
investirem racionalmente, concederem crédito e tomarem decisões semelhantes;
contribuem assim para o funcionamento eficiente dos mercados de capitais144.

Capítulo II – As off-shore Cayman
1.

Os seguintes arguidos alegam que foi em 2002 que se aperceberam que as off-shore
Cayman não tinham ultimate beneficial owners (UBO) definidos e que regularizaram a
situação:
a) Arguido Jardim Gonçalves (artigos 581- 629 da contestação, fls. 15385-15395);
b) Arguido Filipe Pinhal (artigos 298-322 da contestação, fls. 15640-15645, e artigo 339
da contestação, fls. 15648);
c) Arguido António Rodrigues (artigos 5-20, 119-133, 140-143, 173-236 e 296-297 da
contestação, fls. 15689-15693, fls. 15732-15737, 15741-15742, 15751-15774 1579815799145);

2.

É, ainda, alegado que foram encontrados UBO para as offshore Cayman que assumiram o
residual interest das mesmas (tendo os arguidos por tese subjacente que o residual interest
é o direito sobre o que sobeje do património societário, depois de satisfeitos todos os
credores) e que o caso dos autos assume contornos semelhantes ao da Finangeste.

3.

Importa, nesta sede, deixar claro que:
a) Frederico Moreira Rato, João Bernardino Gomes e Ilídio Duarte Monteiro não
assumiram, de forma efectiva, a titularidade das off-shore Cayman: foi o BCP que
manteve o poder e era o verdadeiro beneficiário económico das off-shore; e que
b) A situação dos autos não tem qualquer paralelo com o caso Finangeste.

144

F.V. GONÇALVES DA SILVA, J.M. ESTEVES PEREIRA, Contabilidade das Sociedades, 9.ª Edição (actualizada e
ampliada), Plátano Editora, p. 288.
145
Cf. também Auto de Declarações do Arguido António Rodrigues (fls. 24302).
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4.

(i) A teoria da regularização das off-shore Cayman, enunciada por alguns dos arguidos,
não merece crédito e será apreciada em sede própria (cf. o Capítulo I do Título VIII infra).

5.

Em qualquer caso, avança-se desde já que a CMVM, atentos os factos e as circunstâncias,
não pode atribuir credibilidade à tese em questão.

6.

(i.a) Está em causa a constituição de sociedades em jurisdições off-shore, que não haviam
sido solicitadas por nenhum cliente (no caso das off-shore Cayman) e que, exclusivamente
através de financiamentos do BCP, adquiriram em exclusivo acções BCP (ou valores
mobiliários relacionados com o Grupo BCP, v.g. BPA, Heller Factoring Portuguesa, S.A.),
em quantidade correspondente a, pelo menos, 4,98% do capital social do BCP.

7.

Por maiores que sejam os erros de comunicação e de organização, nenhuma instituição
bancária constitui sociedades em jurisdições off-shore, financiando-as em exclusivo
durante anos para a compra de acções do próprio Banco ao ponto das off-shore se tornarem
accionistas de referência do Banco (com pelo menos 4,98% do seu capital social), julgando
que o está a fazer para disponibilização a clientes do Banco.

8.

O presente processo descreve actividades e operações cirurgicamente planeadas e
articuladas entre si, com um propósito constante, reiterado e manifesto de não revelar ao
mercado uma situação ilícita criada pelo BCP (aquisição de acções próprias através das offshore) e minuciosamente ocultada (e camuflada) por este, bem como os custos de tal
actividade. O alegado pelos arguidos não tem qualquer adesão ou correspondência a cada
um dos factos e, em especial, ao seu conjunto, que revela exactamente o oposto: uma
actuação intencional e minuciosa e não meros erros ou falhas de comunicação.

9.

(i.b) Mais se diga que Administradores do BCP (como melhor infra se especifica)
aprovaram, durante anos, conceder e renovar avultados créditos a estas sociedades offshore (fls. 591, 591v, 592, 594, 593v, 593, 632, 633, 634, 637, 728, 728v, 729, 729v, 934, 935, 936, 937,
1033, 1034, 1034v, 1035, 1035v, 1036, 1135v, 1136, 1138, 1136, 1137, 1221v, 1222v, 1223v, 1224, 1321,
1322v,1323, 1420v, 1421, 1422, 1422v, 1423, 1510, 1510v, 1511, 1511v, 1512, 1607, 1608, 1609, 1611,
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1714, 1716, 1807, 1808, 1808v, 1809, 1912, 1913, 1914, 1914v, 2017, 2019, 2020, 2025, 2102, 2103, 2104,
2104v, 2209, 2210, 2211).

10.

(i.c) As off-shore Cayman Barsea Limited, Fieldmaz Assets Ltd, Folioval Investments,
Inveast Limited, Millennium Secutiries, Nedlam Limited, Portofolio Investments e Bosfein
Assets (bem como as off-shore Góis Ferreira Sherwell, Somerset e Sevendale),
inclusivamente, subscreveram, em 2000, aumentos de capital do BCP (fls. 82-100, 102-113,
114, 179-215, 217-239, 310-380, 382, 454, 474, 475-552, 553, 564; e fls. 606, 649-705, 743-911, 951-1015,
1048-1111, 1151-1220, 1251-1292, 1335-1399, 1435-1488, 1523-1588, 1624-1695, 1727-1785, 1821-1893,
1927-1991, 2039-2086, 2117-2185, 2223, 2247v-2271, 2272-2293, 2294-2312, 2319-2325, 2336-2338,
2352-2354, 2412-2414, 2452-2454, 2499-2510, 2536-2558, 2602-2625, 2631-2639, 2698-2717, 2718-2721,
2718v, 2719, 2724-2734, 3380-3386, 5315-5380, 5381-5455, 5456-5538, 5539-5794, 5795-5857, 5858-5868,
5869-5891, 5892-5957, 5958-5972, 8959-8976, 8949, 8956-8958, 11769v) – o que resulta de prova

documental.
11.

(i.d) Não existindo beneficial owners definidos as sociedades off-shore constituídas eram
do próprio BCP, sociedade que as constituíra, que detinha o seu capital e que as
administrava. Era o BCP o beneficial owners das off-shore Cayman.

12.

Nesse sentido deveriam as contas consolidadas do BCP reflectir todas as transacções
efectuadas nestas sociedades, devendo consequentemente assumir, inclusive, todas as
perdas (ou mais valias – se tivesse sido o caso) que foram geradas (cf. artigos 2.º e 5.º do
DL n.º 36/92, de 28/03). Por outro lado os juros cobrados deviam ter sido anulados quando
da consolidação das contas (cf. Instrução (do Banco de Portugal) n.º 71/96).

13.

O que se iria reflectir nos resultados dos exercícios e, subsequentemente, no capital
próprio.

14.

(i.e) Repare-se, ademais, que ainda que só em 2002 os arguidos tivessem tomado
conhecimento da situação das off-shore (situação não credível que apenas se admite a
benefício de raciocínio) a verdade incontornável é que, ainda assim, os documentos de
prestação de contas do BCP continuaram a não registar as perdas sofridas.
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15.

(ii) Em segundo lugar, importa afirmar que não é verdade que Frederico Moreira Rato,
Ilídio Duarte Monteiro e Bernardino Gomes tenham assumido efectivamente a titularidade
das off-shore Cayman.

16.

Como expressamente se refere na Acusação, e se dá como provado, a 02/12/2003, Moreira
Rato, Ilídio Duarte Monteiro e João Bernardino Gomes, em cartas (individuais) enviadas à
sucursal de Cayman do BCP, confirmam a assunção pessoal das dívidas das sociedades em
que constem como beneficiários económicos. Mas, fazem-no com opção de satisfação
integral da dívida mediante dação em pagamento dos activos das sociedades devedoras (o
que operaria automaticamente em caso de morte ou incapacidade permanente ou absoluta
do declarante) (fls. 2327v, 2328 e 2328v).

17.

Ou seja, Moreira Rato, Ilídio Duarte Monteiro e João Bernardino Gomes, ao «assumirem»
as off-shore Cayman não só não aceitaram responder pelas dívidas acumuladas geradas
pelas off-shore Cayman como, mesmo em caso de agravamento da dívida, só tinham de dar
em pagamento os activos detidos pelas off-shore para satisfazer integralmente a dívida.

18.

Tanto assim que, como é dito pelo então Presidente do Conselho de Administração do
BCP, Filipe de Jesus Pinhal, na carta junta aos autos, tratou-se de uma “(…) assunção
pessoal limitada das dívidas das sociedades pelas pessoas físicas beneficiárias.” (fls.
15638 – negrito nosso)146. Tão limitada que Moreira Rato, Ilídio Duarte Monteiro e João

146

O que o arguido Filipe Pinhal corroborou quando prestou declarações na CMVM (como requerido na sua
contestação):
“CMVM: Que razão levou o Dr. Filipe Pinhal a afirmar na carta enviada ao Governador do Banco de Portugal,
datada de 20/12/2007, que a assunção das offhsore por Moreira Rato, João Bernardino Gomes e Ilídio Duarte
Monteiro se tratou-se de uma “(…) assunção pessoal limitada das dívidas das sociedades pelas pessoas físicas
beneficiárias.” (fls. 15638)?
R.: É uma assunção limitada pela razão de que quando lhes foi transmitido quais eram os valores dos activos e dos
passivos eles eram verdadeiras contrapartes dos contratos celebrados por um período de dez anos mas não lhes
seria exigido o reforço das garantias nem qualquer contrapartida financeira para compensar eventuais perdas no
final do contrato. O risco manteve-se no SPV.” (fls. 21423 – sublinhado nosso).
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Bernardino Gomes só respondiam pelas perdas com as forças das próprias off-shore e não
com o seu património pessoal147.
19.

Assim, não obstante a «assunção» da titularidade das off-shore Cayman por terceiros (a
convite do banco), nas palavras de Filipe de Jesus Pinhal, o que se verificou foi uma “(…)
persistência do risco do banco” que não foi devidamente salvaguardada através de
provisões (fls. 15638).

20.

Acresce que, Moreira Rato, Ilídio Duarte Monteiro e João Bernardino Gomes não
investiam qualquer capital nas off-shore Cayman, que continuaram a ser financiadas em
exclusivo pelo BCP.

21.

Bem se vê, pois, que as três pessoas físicas que o BCP «encontrou» para assumirem a
titularidade das off-shore Cayman não correram, nem podiam ter corrido, qualquer risco
pela actividade das off-shore Cayman.

22.

Ao mesmo tempo, Moreira Rato, João Bernardino Gomes e Ilídio Duarte Monteiro,
também não tinham sequer direito efectivo aos eventuais benefícios que viessem a ser
gerados pelas off-shore Cayman (em caso de valorização acentuada dos seus activos) uma
vez que haviam subscrito declarações, não datadas, que autorizavam a transferência de
100% das acções das sub-holdings para o BCP ou para outra entidade a indicar por este
Banco. (fls. 2498, 2451, 2411, 2351v).

23.

Pelo que mesmo que, a benefício de raciocínio, o critério fosse o do residual interest no
sentido invocado pelas Defesas (o que não se admite, nem as Defesas alegam
substanciadamente) sempre se teria de concluir que as off-shore eram detidas pelo BCP.

24.

Utilizando estas declarações, não datadas, o BCP poderia, em caso de valorização,
apropriar-se em exclusivo da mais-valia gerada. (fls. 2498, 2451, 2411, 2351v e 2497, 2450v,
2384v e 2351, 2351v, 2451, 2498, 5276, 11384-11515-11516)
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O alegado factor reputacional invocado pelo arguido Miguel Magalhães Duarte (artigo 125 da sua contestação,
fls. 17663), a existir, nunca seria apto a contrariar esta afirmação.
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25.

Ou seja, quem tinha capacidade de ficar com o “interesse residual” (residual interest), sem
sombra de dúvida, era o BCP. Fazia-o automaticamente caso a valorização das acções não
ultrapassasse os “fees” de gestão. Caso ultrapassasse aqueles montantes, sempre o podia
fazer através das cartas de transferência não datadas de que dispunha, o que impedia que os
denominados UBO se apoderassem de uma eventual, hipotética e não previsível
valorização exponencial das acções BCP.

26.

Ou seja, o BCP poderia absorver todo o interesse residual – tinha esse poder.

27.

Outra evidência de que é assim consiste no facto de quando as Off-shore Cayman passam a
ter alegados UBOs: (i) nada mudou no seu regime de débito de juros; (ii) quem decide a
manutenção do regime é unilateralmente o próprio BCP148. O que mostra mais uma vez
que estes UBOs eram fictícios..

28.

Pelo que correndo os riscos e os benefícios das off-shore Cayman por conta do BCP só se
pode concluir que era este (continuou a ser) o verdadeiro detentor das mesmas.

29.

Frederico Moreira Rato, João Bernardino Gomes e Ilídio Duarte Monteiro não eram
«donos», verdadeiramente, pois não só não corriam risco pelo investimento como, ainda,

148

Segundo o testemunho de Helena Soares Carneiro (fls. 24077 linhas 20 a 27, 24078 linhas 1 a 13), a perguntas
colocadas pelo Defensor do arguido Castro Henriques:
“ADV. CH.: Para além das conversas que já nos relatou ter tido com o Dr. João Lopes Raimundo sobre estas 17 OS
[off-shore] Cayman, mantinha-o informado do que se ia passando relativamente às mesmas?
R: Tive com ele essa conversa, como já relatei, no último trimestre de 2003. Depois só me recordo de ter falado com
ele outra vez sobre esse tema na conversa com MMD mas não me lembro do Dr. Lopes Raimundo ter tido uma
intervenção activa nessa conversa. Fora o momento inicial da conversa, não me lembro do Dr. João Lopes
Raimundo dizer grande coisa. Relativamente aos juros, lembro-me de MMD me ter perguntado como seriam
cobrados os juros das 17 empresas, ao que eu respondi que eram mensalmente, com os juros debitados na conta à
ordem. Depois MMD disse qualquer coisa como “então nestas contas [relativas aos 3 UBOs] também serão
cobrados mensalmente” e tenho ideia de mais à frente na conversa, MMD ter perguntado quando é que os juros
seriam cobrados. Aí, o Dr. Lopes Raimundo referiu “ela já disse, os juros serão cobrados mensalmente nas contas à
ordem”. Esse pormenor dos juros é a única parte que me lembro da intervenção do Dr. Lopes Raimundo.
ADV. CH.: No mesmo e-mail, MMD afirma que a solicitação aí feita, o é “em cumprimento de instruções”.
Pergunto se MMD lhe deu alguma indicação sobre quem havia dado essas instruções?
R: Não.
ADV. CH.: Recorda-se de alguma vez ter falado com CH sobre estas 17 OS Cayman?
R: Nunca falei.”.
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não tinham qualquer garantia (jurídica) de vir a obter ganhos mesmo que estes fossem
gerados.
30.

Não se coloca em causa a alegada possibilidade – embora se tenha de assinalar que a
mesma era remota –, de face às condições de mercado, as acções do BCP pudessem
valorizar-se (para valores acima dos € 6 por acção).

31.

Mas certo é que o BCP não só não transferiu, substancialmente, os riscos das off-shore para
Frederico Moreira Rato, João Bernardino Gomes e Ilídio Duarte Monteiro como podia,
ainda, sempre apropriar-se de todos os eventuais benefícios gerados pelas mesmas (em
virtude das condições contratuais estabelecidas).

32.

Aliás, o próprio Auditor externo do BCP, a KPMG & Associados, S.R.O.C., S.A.
referindo-se às declarações não datadas emitidas por Moreira Rato, Ilídio Duarte Monteiro
e João Bernardino Gomes, acaba por assumir – apesar de ter certificado legalmente as
contas do BCP – que só após 14 de Janeiro de 2008 conheceu essas declarações e entende
que as mesmas (não obstante questionar o seu teor) poderão levantar dúvidas sobre a
efectiva transferência dos direitos e obrigações sobre essas sociedades (fls. 12521).

33.

A dúvida do Auditor perante uma situação que respeita ao seu próprio cliente bem
demonstra que a situação não é normal.

34.

A posição de Moreira Rato, João Bernardino Gomes e Ilídio Duarte Monteiro mais não era
do que uma posição nominativa. Não era uma posição efectiva de correr riscos e captar
benefícios.

35.

O BCP ao ter «encontrado» beneficial owners nestes termos, i.e. que não corriam riscos
nem benefícios, em nada melhorou os rácios de cobertura das garantias. Tratava-se,
apenas, de garantias nominativas que em nada melhoravam a qualidade de crédito.

36.

Razão pela qual o mandato conferido por Moreira Rato, João Bernardino Gomes e Ilídio
Duarte Monteiro à DRI (Direcção de Relações com os Investidores do BCP, que
acompanhava a negociação dos valores mobiliários emitidos pelo Grupo BCP nos
236

mercados) não se tratou de um mandato de gestão semelhante a outros de outros clientes.
(fls. 8287v, 8295, 8295v, 8301, 8295v, 8313, 8320, 8326, 8333, 8344, 8306v)

37.

Tratou-se, isso sim, de mais um instrumento que colocava na órbita do BCP todo o poder
sobre as off-shore Cayman de que o BCP era, afinal, detentor.

38.

Em suma, o BCP antes e depois da assunção (meramente formal) das off-shore Cayman
pelos (alegados) UBO detinha o poder sobre estas e era o seu verdadeiro beneficiário
económico (detendo, inclusivamente, o alegado “residual interest”).

39.

(iii) Por último, importa deixar claro que a situação dos autos não tem paralelo com a da
Finangest – ao contrário do que é invocado.

40.

Na sequência, designadamente, da extinção do Banco Intercontinental Português, foi
criada, pelo Decreto-Lei n.º 250/82, de 26 de Junho149, a Finangeste – Empresa Financeira
de Gestão e Desenvolvimento, S. A. R. L. (doravante, Finangest).

41.

A Finangeste foi criada tendo por objectivo dominante a “(…) gestão e cobrança de
créditos, provindos de instituições de crédito do sector público e emergentes de operações
anómalas anteriores à nacionalização, sem prejuízo de, nesta perspectiva, poder
implementar, na medida do estritamente necessário, outro tipo de acções com vista ao
melhor aproveitamento de alguns elementos patrimoniais passíveis de recuperação
económica e sua subsequente alienação em condições vantajosas.” (vide preâmbulo do
referido diploma legal).

42.

Nos termos do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 250/82, de 26 de Junho, a Finangeste tinha,
ainda, por objecto o exercício de actividades de natureza parabancária respeitantes à
aquisição e cobrança de créditos e, acessoriamente, a gestão, com vista à sua alienação,
de participações financeiras e de patrimónios cuja titularidade lhe advenha por virtude
daquele seu objecto principal.

149

Com a criação da Finangeste – Empresa Financeira de Gestão e Desenvolvimento, S. A. R. L. foi extinta a
Empresa Financeira de Gestão e Desenvolvimento (FINANGESTE), que foi criada como instituição parabancária
com personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira pelo Decreto n.º 10/78, de 19 de Janeiro (no
seguimento das Resoluções do Conselho de Ministros n.ºs 51-F/77, 51-G/77 e 51-H/77, de 28 de Fevereiro).
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43.

A comparação suscitada entre a situação dos autos e a Finangeste assenta, implicitamente,
na admissão de que existiram operações irregulares e que era necessário encontrar
veículos para, com o tempo, o BCP poder vir a recuperar as perdas.

44.

O que desde logo comprova que as off-shore Cayman e os investimentos realizados na
vertente imobiliária foram instrumentais aos objectivos do BCP. A contrario, as off-shore
Cayman não foram entidades, em momento algum, assumidas, de forma efectiva, por
Frederico Moreira Rato, João Bernardino Gomes e Ilídio Duarte Monteiro.

45.

Por outro lado, como maior acuidade para a questão que agora se discute, cumpre salientar
que:
a) a criação da Finangeste e os objectivos a que esta se propunha decorreram de lei e
foram amplamente publicitados – maxime através da publicação no Diário da
República;
b) não tendo sido ocultadas perdas.

46.

Ex adverso no caso dos autos:
a) as off-shore Cayman decorreram de decisões internas do BCP e criaram uma
situação de opacidade;
b) o BCP nunca reflectiu (até 2007) as perdas sofridas nas suas demonstrações
financeiras.

47.

O caso dos autos não tem, pois, paralelo possível com o da Finangest.

48.

Para que as situações fossem comparáveis era imprescindível que o BCP tivesse registado
as perdas nas suas demonstrações financeiras de molde a que estas espelhassem a realidade
patrimonial, financeira e reditual do BCP.

49.

Ao invés as perdas sofridas pelo BCP foram «ocultadas» até ao limite, não as registando,
nem constituindo provisões.
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50.

A invocação da Finangeste como caso comparável torna claro que as perdas estavam fora
do balanço e não eram reflectidas nos documentos de demonstração de contas. Justamente
o tipo infraccional pelo qual os arguidos foram acusados.

51.

(iv) O arguido Miguel Magalhães Duarte vem invocar uma alegada contradição da
acusação porquanto esta refere que (artigos 80-83 da contestação, fls. 17654-17655):
a) “O produto da venda das Notes, no valor de € 122.980.934,92, foi entregue
integralmente à Sevendale: (i) € 68.105.998 foram transferidos (a 16 e 17/12/2004)
para as off-shore Indigo, Nedlam, Inveast, Western, Sulltop, Barsea e Bosfein, que,
subsequentemente (a 21/12/2004), os transferiram para a Sevendale, (ii) €
54.874.937,32 foram transferidos directamente, a 02/12/2004 e 03/12/2004, para a
Sevendale” (ponto 54. alínea a) da Acusação, no ponto 27. alínea a) do Anexo IV da
Acusação, no ponto 9. alínea z) do Anexo V, pág. 14, da Acusação e no ponto 24.
alínea m) do Anexo V, pág. 21, da Acusação
Mas também que:
b) “Em síntese: (…) os pagamentos finais (das Notes) foram feitos, entre 29/11/2004 e
21/12/2004, pelo ABN à Sevendale que (como infra se demonstra) é uma sociedade
veículo do BCP – sociedade que não era parte contratante e que não tinha qualquer
conexão, nesta data, com a Townsend” (sic) (60. da alínea c) da Acusação e no ponto
32 alínea c) do Anexo IV da Acusação);

52.

Na verdade a Acusação não padece de qualquer contradição. Primeiro a CMVM descreve o
rasto do dinheiro: (i) uma parte do pagamento do ABN foi feito a off-shore Cayman que,
subsequentemente, transferiram o dinheiro para a Sevendale (uma off-shore alegadamente
pertencente a Góis Ferreira que nem era parte contratante), (ii) outra parte do pagamento
foi feito directamente à Sevendale.

53.

Depois, em face do exposto e em síntese, a CMVM afirma que os “pagamentos finais” são
feitos à Sevendale. Ou seja, o produto da venda das notes que (i) deveria ter como
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destinatário as off-shore Cayman (partes contratantes) – sociedades que os arguidos alegam
que eram detidas, de forma efectiva, por Frederico Moreira Rato, Ilídio Duarte Monteiro e
João Bernardino Gomes – (ii) foi entregue à Sevendale (sociedade que os arguidos alegam
que era detida, de forma efectiva, por Góis Ferreira).
54.

Acresce que a transferência realizada pelas 17 off-shore Cayman para a Sevendale não
implicou qualquer contrapartida desta, nem sequer foi celebrado qualquer negócio
subjacente que justifique esta operação. Assim, como não é verosímil que esta
transferência se tratasse de uma liberalidade (à luz do artigo 127.º do CPP), só se pode
entender que o BCP tratava indiferenciadamente tanto as off-shore Cayman como as offshore Góis Ferreira, por serem todas offshore detidas pelo próprio BCP – conforme é dito
no ponto 63, alínea h) da Acusação (Capítulo III, Parte I), a fls. 13905.

55.

Pelo que a contradição alegada pelo arguido é, em boa verdade, evidência de que as offshore Cayman eram, efectivamente, do BCP.

Capítulo III – O Negócio ABN
1.

Os seguintes arguidos alegam que o ABN corria o risco do contrato celebrado com as offshore Cayman e/ou que as acções objecto desse contrato, de acordo com o CSC, não devem
ser consideradas do próprio BCP:
a) Arguido Jardim Gonçalves (artigos 698-746 da contestação, fls. 15410-15420)
b) Arguido Filipe Pinhal (artigo 324-325 da contestação, fls. 15646);
c) Arguido António Rodrigues (artigos 237-289 da contestação, fls. 15774- 15796);
d) Arguido Miguel Magalhães Duarte (artigos 55 -70 da contestação, fls. 17649-17653 e
169-179, fls. 17671-17672);
e) Arguido B. (artigos 65-77 da contestação, fls. 17805-17810).

2.

Importa, pois, deixar claro que:
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a) Por força do contrato celebrado com o ABN, o BCP não transferiu o risco inerente às
acções BCP por si detidas; e que
b) As acções BCP tinham de ser contabilizadas como acções do próprio BCP.
3.

(i) Por força do contrato celebrado entre as off-shore Cayman, o BCP e o ABN AMRO, a
29/11/2002, verificou-se uma mera transferência jurídica das acções BCP das off-shore
Cayman para o BCP.

4.

Todavia, a transferência jurídica das acções é insuficiente na óptica contabilística, e do
Direito da Contabilidade, para que as acções pudessem ser desreconhecidas das
demonstrações financeiras do BCP.

5.

Com efeito, nos termos do artigo 2.9 do Capítulo II do Anexo à Instrução (do Banco de
Portugal) n.º 4/96) “Um activo ou passivo financeiro deixará de ser reconhecido no
balanço quando:
a) Substancialmente todos os riscos e benefícios associados com o activo ou passivo
tenham sido transferidos para terceiros e o valor de quaisquer riscos e benefícios retidos
podem ser medidos com fiabilidade; e
b) O direito subjacente ou a obrigação tenha sido exercido, anulado ou cancelado, ou
tenha expirado.”

6.

Ora, o BCP não transferiu substancialmente todos os riscos (aliás, não transferiu nenhum
risco) e benefícios inerente às acções BCP transferidas para o ABN. Com efeito:

7.

(i.a) Por força dos contratos celebrados com o ABN as 17 off-shore Cayman continuaram
expostas ao risco das acções BCP.

8.

Com efeito, (i) as Notes (em ambos os contratos) têm as acções BCP como activo
subjacente, (ii) as possíveis combinações dos eventos previstos contratualmente
permitem delinear, à data da celebração de cada um dos contratos, quatro cenários
possíveis na data terminal do período de liquidação e (iii) de todos os cenários resulta
uma substancial exposição ao risco por parte das off-shore Cayman – como resulta do
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Anexo 4 à Decisão (cláusula 1, definição de “Notes”, a fls. 6110, vide também fls. 3296 e
cláusula 1, definição de “New Notes”, a fls. 3310v; fls. 9102-9102v, 9106v).
9.

O BCP assume todo o risco de descida de cotações, e o ABN tem probabilidade
infinitesimal de sofrer esse risco.

10.

Na realidade, o ABN assegura apenas um risco de crédito (adiantamento de parte do preço
das acções). Se as acções atingirem esse floor, o ABN vende a terceiros e encaixa assim o
dinheiro recebido (já que os contratos definem o termo da operação nessa circunstância) ou
pede ao BCP que renegoceie as condições (por exemplo devolver parte do dinheiro
entregue e colocar o floor em valores mais baixos – que foi exactamente o que acabou por
acontecer).

11.

Pelo que o único risco que o ABN corria era o da falência do BCP. O que bem demonstra
que o BCP é que garantia o negócio, quem corria, pois, verdadeiramente os riscos. Ainda
nessas circunstâncias, muito antes do BCP entrar em situação próxima de falência, já as
cotações do BCP teriam atingido a barreira de resolução de negócio pelo que o ABN teria
alienado as acções (colateral do financiamento) a terceiros recebendo o montante
desembolsado.

12.

Ademais, o ABN nunca suportou qualquer encargo com a desvalorização das acções.

13.

(i.b) Por outro lado, o BCP manteve benefícios importantes relativos às acções BCP
mesmo após a transferência das acções BCP das off-shore Cayman para o ABN. Com
efeito:

14.

Conforme o clausulado do contrato celebrado a 29/11/2002 com o ABN, este não exercia
os direitos de voto inerentes às acções e desenvolvia esforços para fornecer procurações às
off-shore Cayman que o solicitassem ou exercia os direitos de voto por conta das off-shore
Cayman (em termos a ser acordados e que deverão ser iguais para todas as off-shore) – cf.
cláusula 3/i (rights and procedures) do Anexo 2 (Product Conditions), a fls. 6132.
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15.

Na pendência do contrato celebrado a 18/03/2003 é verdade que tal cláusula deixou de ser
expressa. Todavia, na prática, certo é que o ABN se fez representar na Assembleia Geral
do BCP de 15/03/2004 por Alexandre Alberto Bastos Gomes (então Administrador do
BCP). O ABN havia conferido procuração a Alexandre Alberto Bastos Gomes e, na sua
ausência ou impedimento do primeiro, a Boguslaw Jerzy Kott – ambos vogais do Conselho
de Administração do BCP (fls. 3301, 8352v, 7607v, 7608)150.

16.

Pelo que o BCP manteve os direitos de votos inerentes às acções.

17.

Acresce que nos termos dos contratos celebrados o BCP manteve direito a parte substancial
dos dividendos (cerca de 70%) – cf. pontos 44/h e 52 do Capítulo II da Parte I do Título VI
supra).

18.

Em ambos os contratos está, ainda, previsto o direito de recompra das acções por parte das
off-shore Cayman (cláusula 3/j (rights and procedures) do Anexo 2 (Product Conditions), a
fls. 6132-6133 e cláusula 3.1, a fls. 3311).

19.

Na cláusula. 3/j (rights and procedures) do Anexo 2 (Product Conditions) prevê-se
claramente que o ABN se constitui no dever de “(…) use its best efforts to propose (…) to
the Noteholders [off-shore Cayman] to purchase the Shares on the terms to be agreeded at
a price per Share that shall reflect a fair market price (…)” (fls. 6132-6133). Isto é o ABN

150

O Arguido António Castro Henriques alega a este propósito que a afirmação da acusação de que “no contrato
celebrado a 18/03/2003 não se consagrou uma cláusula que permitisse às off-shore Cayman determinar o sentido
de voto das acções detidas pelo ABN. Todavia, verificou-se que na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2004 foi o
(então) administrador do BCP Alexandre Alberto Bastos Gomes que representou ABN;” (ponto 56, alínea d) do
capítulo II da Parte I da Acusação, a fls. 13900) denota um juízo pré-formado da CMVM (artigo 123 da contestação,
fls. 16174-16183). Não tem o arguido razão. No ponto 49, alínea f) do Capítulo II da Parte I Acusação é dito que “as
off-shore Cayman não mantêm o direito de voto sobre as acções detidas pelo ABN” (13898). Todavia, a CMVM
também apurou, como consta do ponto 50 do Capítulo II da Parte I da Acusação (fls. 13989) que “O ABN fez-se
representar na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2004 por Alexandre Alberto Bastos Gomes. O ABN havia
conferido procuração a Alexandre Alberto Bastos Gomes e, na sua ausência ou impedimento do primeiro, a
Boguslaw Jerzy Kott – ambos vogais do Conselho de Administração do BCP.” (fls. 3301, 8352v, 7607v, 7608). Pelo
que a afirmação da CMVM (ponto 56, alínea d) do capítulo II da Parte I da Acusação, a fls. 13900), é uma ilação
legítima que está devidamente escorada em prova (cf. cláusula 3/j do anexo 2 “Product Conditions”, a fls. 3322v;
3301, 8351, 7378, 8352, 7607v, 7608, 10141-10143).
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tinha de envidar todos os esforços para que fosse contratada, a preços de mercado, a
transferência das acções para as off-shore Cayman.
20.

Na cláusula 3.1 prevê-se “(…) each of the Companies [off-shore Cayman] will have the
option to purchase from the Bank [ABN AMRO] (…) and the Bank shall sell to each of the
Companies (…)” (a fls. 3311). Ou seja, previa-se uma verdadeira opção de compra, para as
off-shore, e o correspondente dever de venda do ABN AMRO.

21.

E tanto assim era que o ABN vendeu as acções BCP, a 10 e 13/12/2004, com a colaboração
do próprio BCP que actuou através da DRI, que tinha como Director, à data, o arguido
Miguel Magalhães Duarte Parte (fls. 3301v, 23452).

22.

A opção final foi pela alienação ao Grupo Teixeira Duarte (que já era um accionista de
referência do BCP), a José Berardo (ou entidades relacionadas) e aos fundos K Kapital
(Boston) e TT International (fls. 3301v, 23452).

23.

Não é, pois, verdade que o direito de recompra inexista ou fosse tíbio.

24.

Pelo que o BCP não transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios associados às
acções BCP e, consequentemente, não as podia desreconhecer do seu balanço.

25.

(ii) Por outro lado, as acções BCP objecto do contrato celebrado com o ABN tinham de
ser reflectidas nos documentos de prestação de contas do BCP.

26.

(ii.a) De acordo com o artigo 325.º-A do CSC, as acções de uma sociedade anónima
subscritas, adquiridas ou detidas por uma sociedade daquela dependente, directa ou
indirectamente, consideram-se, para todos os efeitos, acções próprias da sociedade
dominante.

27.

Esta equiparação aplica-se ainda que a sociedade dependente tenha a sede efectiva ou a
sede estatutária no estrangeiro, desde que a sociedade dominante esteja sujeita à lei
portuguesa (artigo 325.º-A/3 do CSC).

28.

O artigo 324.º/2 do CSC estabelece que no relatório anual do Conselho de Administração
ou do Conselho de Administração Executivo devem ser claramente indicados:
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(i) O número de acções próprias adquiridas durante o exercício, os motivos das aquisições
efectuadas e os desembolsos da sociedade;
(ii) O número de acções próprias alienadas durante o exercício, os motivos das alienações
efectuadas e os embolsos da sociedade;
(iii) O número de acções próprias da sociedade por ela detidas no fim do exercício.
29.

De acordo com o artigo 66.º/2/d do CSC, na redacção em vigor à data dos factos, o
relatório da gestão da sociedade deverá indicar o número e o valor nominal de acções
próprias adquiridas ou alienadas durante o exercício, os motivos desses actos e o respectivo
preço, bem como o número e o valor nominal de todas as acções próprias detidas no fim do
exercício.

30.

Todavia, o BCP nunca reconheceu as acções próprias detidas pelas off-shore Cayman (nem
as acções detidas pelas off-shore Góis Ferreira).

31.

(ii.b) No período compreendido entre 1999 e 2003 o BCP adquiriu acções próprias por via
das off-shore Cayman (e off-shore Góis Ferreira) nos termos supra expostos nos Factos
Provados.

32.

De acordo com o artigo 324.º/1/b do CSC enquanto a sociedade detiver acções próprias,
esta deverá tornar indisponível uma reserva de montante igual àquele por que elas estejam
contabilizadas.

33.

Este ajustamento deveria ter sido efectuado nas contas individuais do BCP (com reflexo
nas contas consolidadas) em cada uma das datas de reporte, por contrapartida da redução
das reservas distribuíveis.

34.

Todavia, no período compreendido entre 1999 e 2003, o BCP não constituiu uma reserva
de igual montante ao valor de aquisição em acções próprias (Reservas não distribuíveis).
(fls. 6904, 6905, 6910v, 6912v, 7007, 7008, 7091v, 7092v, 7147, 7149, 7229, 7231v, 7294v, 7295v, 7394v,
7395v)
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35.

Nos termos do artigo 317.º/4 do CSC, como contrapartida da aquisição de acções próprias,
uma sociedade só pode entregar bens que, nos termos dos artigos 32.º e 33.º do CSC,
possam ser distribuídos aos sócios, devendo o valor dos bens distribuíveis ser, pelo menos,
igual ao dobro do valor a pagar por elas (princípio da intangibilidade do capital).

36.

Nos termos do artigo 33.º/1 do CSC não podem ser distribuídos aos sócios os lucros do
exercício que sejam necessários para cobrir prejuízos transitados ou para formar ou
reconstituir reservas impostas pela lei ou pelo contrato de sociedade.

37.

Donde, caso o BCP tivesse reconhecido as acções próprias adquiridas pelas off-shore
Cayman (e off-shore Góis Ferreira), como lhe era imposto, teria de constituir reserva
indisponível de montante igual àquele por que as acções próprias estariam contabilizadas,
pelo que reduziria a sua disponibilidade para distribuir dividendos aos accionistas.

38.

Os efeitos destas normas não foram acautelados, pelo que, quer a aquisição das respectivas
acções, quer as distribuições de dividendos nos exercícios em causa, violaram as normas
do CSC supra referidas.

39.

Com a troca das acções pelas notes ABN, em 31/12/2003, o BCP deixou de deter as
acções próprias por intermédio de entidades dependentes. Manteve, todavia, uma
exposição sintética aos riscos e benefício de pelo menos 4,98% de acções próprias
durante mais um ano. Efectivamente o ABN AMRO deteve as acções em nome próprio
mas por conta do BCP pelo que as acções não podem deixar de continuar a ser
considerada acções próprias (artigo 316.º do CSC), o que deveria igualmente ter sido
reflectido no balanço do BCP e no respectivo relatório de gestão.

40.

A aquisição de acções do BCP, às off-shore Cayman, pelo ABN AMRO configurou um
parqueamento de acções que é proibido pelo artigo artigo 316.º/2 do CSC.

41.

(ii.c) É verdade que, genericamente, o artigo 316.º/1 e 2 do CSC proíbe que uma sociedade
encarregue outrem da detenção por conta de acções representativas do seu capital social. E
que, como consequência societária, o artigo 316.º/3 do CSC determina que para todos os
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efeitos incluindo a obrigação de liberação as acções pertencem à pessoa que as
subscreveu ou adquiriu.
42.

Pretendem destas normas as defesas sustentar que as acções tituladas pelo ABN eram de
imputar exclusivamente ao ABN, apesar dos riscos e benefícios correrem por conta do
BCP.

43.

Não é isso que resulta da boa interpretação do artigo 316.º/2 do CSC. Este preceito
estabelece apenas, como salienta a doutrina mais actual (designadamente António
MENEZES CORDEIRO, no que é secundado por PEDRO DE ALBUQUERQUE – que refutam o
entendimento de RAÚL VENTURA invocado por algumas defesas)151, que a sociedade não
pode recorrer a intermediários para adquirir acções próprias se, e apenas se, essa aquisição
lhe for a si mesma vedada, ou seja, se com isso a sociedade (por conta de quem a
participação social é detida) ultrapassar o limiar de 10% fixado pelo artigo 317.º do CSC.

44.

Esta posição tem toda a propriedade porquanto, como é consabido, a actuação através de
intermediários ou mandatários – desde que transparente, frise-se – é uma actuação
geralmente permitida em direito. Donde, não há razões para impedir que a sociedade
recorra a intermediários ou mandatários se não estiver proibida de adquirir acções próprias.
Tem é, evidentemente, de o declarar nos seus documentos de prestação de contas. Só deixa
de ser assim, e nesse caso a actuação passa a ser ilícita, caso o cômputo da participação
imputável ao BCP ultrapassasse os 10% (cf. artigo 317.º do CSC).

45.

No caso dos autos o cômputo da participação imputável ao BCP (por via da imputação das
acções tituladas pelo ABN) não importa a ultrapassagem do limiar legal dos 10%. Pelo que
se deve entender que o ABN, ao ser titular de acções BCP por conta do próprio BCP, não
violava o artigo 316.º/2 do CSC e que, em consequência, o artigo 316.º/3 do CSC (que
manda imputar exclusivamente as acções ao mandatário) não é aplicável ao caso dos autos.

151

Vide Pedro de ALBUQUERQUE – Código das Sociedades Comerciais Anotado, Coordenação de António
Menezes Cordeiro, Almedina, Coimbra 2009, p. 799.
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46.

Vale isto por dizer que, no caso dos autos, da aplicação do artigo 316.º do CSC não resulta
que as acções adquiridas pelo ABN, mas detidas no interesse do BCP (e das suas offshore), devessem ser imputadas exclusivamente ao ABN. Só seria assim se o BCP tivesse
ultrapassado o limiar percentual de detenção lícita de acções próprias. Só neste caso se
justificaria considerar essas acções para todos os efeitos como sendo da pessoa que actua
por conta da sociedade – é isto que postula o invocado artigo 316.º/2 do CSC.

47.

Dito de outra maneira, as acções detidas pelo ABN deveriam continuar a considerarse acções próprias do BCP, para todos os efeitos, porque este suportava o essencial
dos riscos e benefícios dessas acções. Ademais, note-se que este entendimento em nada
colide com o facto de ao ABN também terem sido imputadas estas mesmas acções BCP
uma vez que, como resulta do artigo 20.º do CdVM, as mesmas acções podem ser
imputadas concomitantemente a múltiplas entidades.

48.

Em acréscimo, mesmo que se pudesse entender não ser esta a correcta interpretação do
artigo 316.º do CSC (o que não se admite), então, a única conclusão legítima relativa ao
caso concreto era a de que o BCP também violou o CSC152.

49.

Mais se diga que, em qualquer caso, não pode o BCP pretender, em função dessa violação,
obter um «prémio» pelo ilícito, recusando-se a aceitar que tinha de reflectir nas suas contas
as acções BCP que passaram a ser tituladas pelo ABN mas cujos riscos e benefícios não
foram efectivamente transferidos.

50.

Aquela proibição do CSC, não tem por escopo permitir que a sociedade se aproveite do seu
próprio ilícito, nem afasta o dever da sociedade reflectir nos documentos de prestação de
contas todo o seu património económico.

152

Há, inclusive, jurisprudência que entende que “Não há mandato sem representação, mas interposição fictícia de
pessoas, com simulação, quando aparece a subscrever acções de sociedade como se fossem para si, mas as
subscreve para outrem que pretende permanecer oculto (…)”Cf. Sentença de 12.03.1981, Juiz do Círculo de
Aveiro: CJ. 1982, 5.º-291 apud Abílio NETO, Código Civil Anotado, 12.ª Edição actualizada, Ediforum, 1999, p.
933 (ponto 12).
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51.

O que o artigo 316.º/3 do CSC pretende é dissuadir os agentes de actuarem em situações de
detenção por conta de acções que são ilícitas. Aquela disposição pretende dissuadir (i) os
“detentores por conta” determinando que quem aceite sê-lo se «arrisca» a ter de pagar «do
seu próprio bolso» as acções adquiridas e (ii) a sociedade (maxime os seus sócios) ao
determinar que o “detentor por conta” pode, a qualquer altura, vir a assumir-se como sócio
de pleno direito, maxime no exercício dos seus direitos de voto e controlo da sociedade.

52.

Nada disto colide com a obrigação de reflectir nas demonstrações financeiras as acções
detidas por conta, tal qual é ditado in casu pelo artigo 2.9 do Capítulo II do Anexo à
Instrução (do Banco de Portugal) n.º 4/96.

53.

Norma de direito da contabilidade que, em qualquer caso, nunca é revogada pelo artigo
316.º/3 do CSC. A autonomia do direito contabilístico face ao direito societário não pode
ser desrespeitada.

54.

O artigo 316.º/3 do CSC tem, aliás, isso sim, de ser interpretado de forma concordante com
o artigo 508.º-C/2/d do CSC, na redacção em vigor à data dos factos153, que determina que
“No que se refere a estas empresas [consolidantes] o relatório [consolidado de gestão]
deve igualmente incluir indicações sobre o número, o valor nominal ou, na falta de valor
nominal, o valor contabilístico do conjunto das partes da empresa-mãe detidas por esta
mesma empresa, por empresas filiais ou por pessoa agindo em nome próprio mas por
conta dessas empresas, a não ser que estas indicações sejam apresentadas no anexo ao
balanço e demonstração de resultados consolidados.”.

55.

Em consequência do exposto e atentos os deveres de máxima transparência (fulldisclosure), o BCP devia ter indicado no seu relatório consolidado de gestão as acções
BCP detidas pelo ABN por conta do BCP.

56.

Pelo que, como resulta da leitura da norma, não podem restar dúvidas que o próprio
legislador societário (e não só o legislador contabilístico) exige que nos documentos de

153

Actual artigo 508.º-C/5/d do CSC.
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prestação de contas as acções detidas por conta sejam reflectidas nas demonstrações
financeiras da empresa-mãe (consolidante) – ao arrepio dos desideratos do BCP.
57.

Pelo que não só a autonomia do Direito Contabilístico teria de ser sempre respeitada como,
no caso concreto, o legislador societário converge no mesmo exacto sentido: o BCP tinha,
pois, de reflectir nas suas demonstrações financeiras as acções BCP mesmo após a sua
transferência para o ABN.

Capítulo IV – As off-shore Góis Ferreira
1.

O seguintes arguidos defendem que as off-shore Góis Ferreira não eram detidas pelo
próprio BCP e que não tinham de ser, por este, consolidadas e/ou que desconheciam que as
mesmas fossem detidas pelo BCP:
a) Arguido Jardim Gonçalves (artigos 787-799 da contestação, fls. 15428-15430)
b) Arguido Filipe Pinhal (artigos 301 e 332-338 da contestação, fls. 15641 e 1564715648);
c) Arguido António Rodrigues (artigos 454-519 da contestação, fls. 15853-15873);
d) Arguido António Castro Henriques (artigos 327-346 e 352-359 da contestação, fls.
16219-16225).

2.

(i) O conhecimento que cada arguido tinha dos factos será tratado, pormenorizadamente,
em sede própria.

3.

(ii) O que importa, nesta sede, é que deixar claro que apesar de Góis Ferreira e Bessa
Monteiro figurarem como UBO das sociedades designadas off-shore Góis Ferreira, na
substância, as mesmas eram detidas pelo BCP.

4.

É justamente em virtude desta detenção efectiva ser do BCP que este Banco tinha de as
reflectir nos seus documentos de prestação de contas.
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5.

Conforme consta do elenco de factos provados: (i) os financiamentos a estas off-shore
foram feitos pelo BCP (ii) o BCP tinha poder discricionário para a tomada de decisões de
investimento, (iii) as off-shore adquiriram quase exclusivamente, acções BCP (entre Abril
de 1999 e Dezembro de 2004), (iv) o património das off-shore Góis Ferreira foi adquirido
exclusivamente através dos financiamentos concedidos pelo BCP, não tendo existido
qualquer contribuição de recursos próprios para estas sociedades off-shore, nem tendo sido
prestadas quaisquer garantias por terceiros ao BCP, (v) Góis Ferreira e Bessa Monteiro
nunca tomaram qualquer decisão de investimento, não contribuíram com recursos próprios
para estas sociedades off-shore e não respondiam sequer de modo supletivo pelos riscos
associados às potenciais perdas decorrentes da actuação por parte do Banco ao abrigo do
mandato de gestão, (vi) foi o BCP que assumiu as perdas sofridas por estas off-shore (sem
qualquer esforço de recuperação de crédito), (vii) o valor pago pelas off-shore Hendry,
Sherwell e Somerset por força da cessão de créditos acarretou um agravamento do
descoberto bancário em dívida ao BCP, (viii) entre 29/11/2004 e 21/12/2004, a Sevendale
recebeu das off-shore Cayman um total de € 125.577.672,32, sem ter prestado qualquer
contra-partida (o que evidencia que tanto as off-shore Cayman como as Góis Ferreira eram
do BCP), (ix) o próprio Góis Ferreira declarou, perante a CMVM, que a sua actuação nas
sociedades off-shore não foi feita no seu interesse mas, sim, no interesse do BCP.

6.

Ou seja, não apenas o poder mas o benefício económico estava no BCP.

7.

Destes factos, considerados cumulativamente, resulta que as off-shore Góis Ferreira eram,
efectivamente, detidas pelo BCP. Não podia ser de outra maneira.

8.

Está também provado documentalmente que as off-shore Sherwell, Somerset e Sevendale
subscreveram, em 2000, aumentos de capital do BCP. (fls. 82-100, 102-113, 114, 179-215, 217239, 310-380, 382, 454, 474, 475-552, 553, 564)

9.

Nenhum dos factos primários é posto em crise por nenhum dos arguidos. Não foram
aduzidos factos ou argumentos que afastem cada um dos mesmos. Nem a CMVM
vislumbra qualquer dúvida quanto aos mesmos.
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10.

Na verdade nenhum dos arguidos nega os factos. O que estes não aceitam são as
consequências dos mesmos. Mas, à luz dos factos (não controvertidos) não se pode retirar
outra conclusão.

11.

Sendo que à luz do Direito as off-shore Góis Ferreira têm de ser consideradas
efectivamente detidas pelo BCP, com todas as consequências que isso acarreta, sendo as
últimas a incompletude, falsidade e ilicitude de informação que foi divulgada ao mercado.

12.

Termos em que se tem de entender que as off-shore Góis Ferreira, com excepção da
Victory, eram detidas pelo BCP.

Capítulo V – A Vertente Imobiliária
1.

Pronunciam-se sobre o sentido da vertente imobiliária os seguintes arguidos:
a) Arguido Jardim Gonçalves (artigos 747-786 da contestação, fls. 15421-15428);
b) Arguido Filipe Pinhal (artigos 304 e 340 da contestação, fls. 15642 e 15648);
c) Arguido António Rodrigues (artigos 290-409 e 520-537 da contestação, fls. 1579615837 e 15873-15880).

2.

(i) Embora alguns dos arguidos neguem que as off-shore Góis Ferreira e Cayman fossem
detidas pelo próprio BCP, resulta das próprias contestações dos arguidos que o BCP
procurou recuperar as perdas sofridas (pelas off-shore Cayman e Góis Ferreira) através do
sector imobiliário (o que justifica, designadamente, o recurso à comparação com a
Finangest – que, summo rigore, não tem cabimento, como já se expôs) – cf. v.g. o artigo
775 da contestação do arguido Jardim Gonçalves, o artigo 340 da contestação do arguido
Filipe Pinhal e o artigo 294 da contestação do arguido António Rodrigues154.

154

Relevam, ainda, as seguintes declarações do arguido Filipe Pinhal:
“O terceiro episódio surge na decorrência de uma deliberação do CA com data de 8 de Janeiro de 2004,
deliberação essa que por sua vez decorria de uma imposição recebida do BdP, de uma carta do Sr. Vice
Governador com o Pelouro da Supervisão, que abordava 3 aspectos, um deles a questão das sociedades com
crédito sem colateral a 100% e impunha a regularização dessas situações até ao termo do ano de 2005.
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3.

Este facto resulta abundantemente dos autos. Com efeito, a prova que sustentava a
acusação foi corroborada por elementos trazidos ao processo pelos arguidos no âmbito das
defesas que apresentaram.

4.

Segundo o testemunho de Joaquim Miguel Paupério:
a) “FP [Filipe Pinhal] propôs-me a aquisição da Townsend em Março de 2004, dizendo
que era uma sociedade que tinha um prejuízo líquido considerável, de cerca de 450
milhões de euros, e o que me foi proposto foi recuperar esse prejuízo através do
lançamento de um conjunto de projectos imobiliários que me permitissem pagar essa
dívida” (fls. 23728);
b) “Quando comprámos a Townsend, a Townsend tinha liquidez e utilizámos essa
liquidez para adquirir a CI e um conjunto de imóveis que eram propriedade do BCP e
que o Banco queria alienar. Foi também nesse contexto que ponderámos adquirir dois
fundos de investimento ao BCP, situação que acabou por não se verificar.” (fls.
23729);

Relativamente a estes 3 clientes, MR, ILD e BG, o pressuposto inicial de recuperação das perdas pela recuperação
do mercado já não era viável até 31 de Dezembro de 2005, razão pela qual a única solução que parecia idónea
para permitir a recuperação das perdas até 31 Dezembro 2005 seria a colateralização das dívidas não por títulos
cotados em bolsa mas por activos que tivessem potencial de valorização suficiente para permitir a recuperação das
perdas. Esses activos só poderiam ser activos imobiliários.
Em 2004 o Banco possuía um conjunto vasto de activos herdados dos diferentes bancos, recebidos em dação, vindos
em execução de garantias, que o banco não tinha meios para desenvolver do ponto de vista imobiliário para
materializar as mais valias que os mesmos podiam originar. Estamos a falar de imóveis de diferente natureza que
geridos por um especialista de mercado imobiliário poderiam levar a mais valias que o banco não tinha meios para
desenvolver no curto prazo. Além disso, o banco tinha forma de proporcionar o acesso a outros activos, e estou a
falar do projecto Baía de Luanda, relativamente ao qual se atribuía um potencial de geração de mais valias de
valor muito considerável, ainda que não quantificado à data. O Banco tinha conhecimento do projecto, o banco
tinha conhecimento da vontade do empresário que detinha o projecto de encontrar um sócio da indústria para
desenvolver o projecto, mas o banco não tinha por vocação desenvolver actividade de promoção imobiliária
própria, nem isoladamente, nem por associação com clientes. Para o BCP o projecto Baía de Luanda era um
projecto impossível, porque o Banco nunca poderia aceder por si só às mais valias de projectos imobiliários. Mas
tinha forma de proporcionar o acesso a este projecto e esse acesso tinha em si mesmo um valor. Portanto a solução
encontrada foi fazer convergir, como eu digo na carta, para uma única entidade empresarial fora do banco e do seu
perímetro de consolidação: os activos provenientes das 17 sociedades offshore, os passivos das offshore, os activos
físicos que já eram propriedade do banco e que este tinha intenção de alienar e financiar novos projectos
imobiliários geradores das mais valias que permitissem no futuro compensar os passivos existentes nessas
sociedades.” (fls. 21424-21426).
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c) “A operação de compra da CI também foi proposta pelo CC [Centro Corporativo], na
pessoa de LG [Luís Gomes].” (fls. 23729);
d) “CMVM: A 22/06/2006, a Townsend vende a Anjala à CI, por € 300.000.000?
R: Aí é que começam as operações concebidas integralmente pelo BCP, nas pessoas
de AR [António Rodrigues], FP [Filipe Pinhal] e CB [Christopher de Beck], para
preparar a entrada do BCP no Projecto Baía de Luanda e em contrapartida serem
liquidadas as dívidas da EA ao BCP.” (fls. 23731).
5.

Também na carta, de 20/12/2007, dirigida pelo então Presidente do BCP, Filipe de Jesus
Pinhal, ao Governador do Banco de Portugal, é afirmado que o BCP procedeu a uma
substituição dos créditos (perdas) sobre as off-shore Cayman por financiamento concedido
a uma única sociedade imobiliária (fls. 15638).

6.

Ou seja, no fundo, estes arguidos assumem que as operações descritas na vertente
imobiliária visaram transformar os créditos do BCP sobre as entidades off-shore em
créditos sobre outras entidades (on-shore), de molde a que os prejuízos resultantes da
actividade de compra de acções BCP pelas off-shore Cayman e Góis Ferreira fosse
transformado num proveito.

7.

Nas palavras do arguido António Rodrigues “(…) tratava-se de uma mera substituição de
dívidas que para o BCP não era desfavorável - pelo contrário (…)” (artigo 392 da
contestação, fls. 16236).

8.

(ii) Os arguidos quererão, desta forma, escudar-se na «boa intenção» da operação: o
objectivo era recuperar os prejuízos via projectos imobiliários. É naturalmente lícito que os
Bancos procurem recuperar de prejuízos em que incorram. Mas, não é essa a questão que
importa para os autos.

9.

O que releva é que os prejuízos sofridos não foram reflectidos quando ocorreram e tinham
de ter sido. É isso que é exigido pelas normas contabilísticas aplicáveis (como se
demonstrará) e pelo artigo 7.º do CdVM.
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10.

Se mais tarde, após registo das perdas e provisões, houvesse recuperação lícita dos
prejuízos, esses proveitos reflectir-se-iam nos documentos de prestação de contas. Não foi
isso que foi feito, em violação das normas aplicáveis.

11.

(iii) Por outro lado, cumpre esclarecer que em parte alguma a Acusação da CMVM refere
que a EA deveria ter sido consolidada no perímetro do BCP, nem entende que Joaquim
Miguel Paupério é «testa de ferro» do BCP (no sentido de que a EA sempre foi detida pelo
BCP) – ao contrário do alegado no artigo 747 da contestação do arguido Jardim Gonçalves
(fls. 15421). A CMVM não foi tão longe.

12.

Do que não restam dúvidas é de que a Townsend e a CI foram sociedades
instrumentalizadas pelo BCP que estiveram sempre na esfera do BCP, que sempre as
deteve.

13.

Nenhum dos factos (primários) que escoram as seguintes afirmações foi colocado em crise
por nenhum facto ou argumento ulterior à dedução da Acusação:
a) a venda da Townsend pela Sevendale à EA, em 26/03/2004, não foi uma venda
efectiva (não foi uma “true sale”); e
b) a venda da CI pelo BCP à Townsend, em 29/03/2004, também não foi uma venda
efectiva (não foi uma “true sale”).

14.

Pelo que à luz das regras contabilísticas (como melhor infra se expõe) a Townsend e a CI
tinham de integrar o perímetro de consolidação do BCP, não podendo, em caso algum, ser
desreconhecidas.

15.

(iv) Por último, no que respeita ao terreno de Santo António o arguido António Rodrigues
insiste em salientar que o Terreno de Santo António estava avaliado, por entidade
especializada independente, em € 64.287.100 (artigo 525 da contestação, a fls. 15375).

16.

A Acusação, no artigo 110, refere a avaliação da “Benege Serviços de Engenharia e
Avaliações” (Benege).
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17.

Sucede que à data de 31/12/2004 o terreno de Santo António não dispunha das licenças de
urbanização, pelo que a avaliação realizada pela Benege, que avaliava o terreno de Santo
António por € 64.287.100, assente nos pressupostos de que o terreno obteria as licenças de
loteamento, de que os projectos de loteamento e de infra-estruturas gerais seriam
aprovados, não figurava uma base de mensuração aceitável na determinação no justo valor
do terreno, para efeitos contabilísticos, na medida que não reflectia as condições de
mercado à data do balanço. (fls. 9608-9615v).

18.

Refira-se que tal é tão verdade, que o terreno ainda em 2008 não tinha obtido os alvarás de
construção que lhe permitiria o loteamento do terreno (fls. 11824-11826, 12371-12382).

19.

Ou seja, o pressuposto da avaliação da Benege não se verificava e nem sequer se veio a
verificar.

20.

À data da aquisição do Terreno de Santo António, o BCP contabilizou nas suas contas o
Terreno de Santo António pelo valor € 72.700.000, valor contabilístico do crédito (fls.
9635v e 9636).

21.

Mas, devia tê-lo feito por € 10 milhões por ser este, como consta do elenco de factos
provados, o justo valor do terreno de Santo António.

22.

Com efeito, de acordo com a política contabilística do BCP (n.º 1/r): as aplicações por
recuperação de crédito incluem imóveis e títulos resultantes da resolução de contratos de
crédito sobre clientes. Estes activos são registados na rubrica Outros Activos sendo a sua
mensuração inicial efectuada pelo menor entre o seu justo valor e o valor contabilístico do
crédito que lhe deu origem (fls. 7711v).

23.

Pelo que o BCP não cumpriu com esta política contabilística na medida em que mensurou
o Terreno de Santo António adquirido a título de dação em cumprimento (recuperação de
crédito) ao valor contabilístico do crédito quando o deveria fazer pelo justo valor, atento
ser este o mais baixo dos dois.

24.

Nem cumpriu com as normas internacionais de relato financeiro. Com efeito:
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25.

O justo valor do terreno teria que ser calculado tendo em atenção a transacção
efectivamente realizada por duas partes conhecedoras e independentes.

26.

As IFRS contêm um referencial específico para apuramento do justo valor de propriedades.
Com efeito o parágrafo 36 da IAS 40 refere que: o justo valor da propriedade de
investimento é o preço pelo qual a propriedade poderia ser trocada entre partes
conhecedoras e dispostas a isso numa transacção em que não exista relacionamento entre
as mesmas (ver parágrafo 5). O justo valor exclui especificamente um preço estimado
inflacionado ou deflacionado por condições ou circunstâncias especiais tais como
financiamento atípico, acordos de venda e relocação, considerações especiais ou
concessões dadas por alguém associado à venda.

27.

Ademais o parágrafo 38 da IAS 40 refere que: O justo valor da propriedade de
investimento deve reflectir as condições de mercado à data do balanço.

28.

Mais refere a IAS 40.39 O justo valor é específico do tempo relativo a uma determinada
data. Dado que as condições de mercado podem mudar, a quantia relatada como justo
valor pode ser incorrecta ou não ser apropriada se estimada relativamente a outro
momento.

29.

Donde, o terreno teria de ter sido reconhecido por € 10.000.000 (o seu justo valor) e não
por € 64.287.100 (valor de avaliação da “Benege Serviços de Engenharia e Avaliações”),
nem por € 60,7 milhões (atento o valor do crédito reduzido das provisões entretanto
constituídas) (fls. 9635v).

30.

Assim, os resultados do BCP em 2004 estariam sobreavaliados em € 50,7 milhões, tendo
em consideração que o BCP reconheceu perdas por imparidades em 2004 no montante de €
12 milhões (fls. 9635v).
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Parte IV – Da relação dos factos com a Informação Financeira Verdadeira e Apropriada
1.

Todas as operações de transacção e subscrição de acções do próprio BCP, efectuadas pelas
off-shore Cayman e Góis Ferreira em seu nome, foram feitas por conta e risco do BCP.
Aliás, aquelas off-shore mais não eram do que veículos do próprio BCP:
a) em conformidade, as contas do BCP deveriam ter reflectido a substância económica
das operações e o efectivo controlo das entidades em causa e dos seus activos e
passivos respectivos (e não a sua detenção meramente formal por outros alegados
beneficiários económicos) – como obriga o artigo 2.5 do Capítulo II do Anexo à
Instrução (do Banco de Portugal) n.º 4/96;
b) todas as operações realizadas pelas off-shore Cayman e Góis Ferreira (com excepção
da Victory – esta efectivamente, de facto e de direito, pertencente a Góis Ferreira),
atento terem sido realizadas por conta e risco do BCP, tinham de ser reconhecidas no
universo BCP – em cumprimento do disposto nos artigos 2.º e 5.º do DL n.º 36/92, de
28/03 conjugado com os artigos 130.º RGICSF e com o n.º 7/e da lista anexa à
Directiva n.º 89/646/CEE e artigos 2.3 a 2.9 do Capítulo II do Anexo à Instrução (do
Banco de Portugal) n.º 4/96).

2.

Todas as operações subsequentes visaram transformar os créditos do BCP sobre as
entidades off-shore em créditos sobre outras entidades (on-shore), de molde a que os
prejuízos resultantes da impossibilidade de pagar efectivamente os créditos originais
pudessem vir a ser reconhecidos em momentos futuros, quando tal impacto não fosse tão
expressivo nos resultados do BCP:
a) para que tal pudesse ser concretizado procedeu-se à venda da Townsend e da CI,
mantendo-se o BCP exposto a todo o risco e beneficio naquelas entidades, quer pelo
facto de a compra ter sido financiada pelo BCP quer pelo facto de se ter visado a
concentração nestas entidades de todos os prejuízos que foram originalmente gerados
nas transacções de acções do BCP;

258

b) esta operação visou camuflar a origem efectiva dos prejuízos em que o BCP incorreu,
não tendo ocorrido verdadeiras vendas económicas da Townsend e da CI, uma vez que
BCP reteve substancialmente a exposição a riscos e benefícios daquelas entidades;
c) assim, a venda da Townsend à EA, a 26/03/2004, e da CI à Townsend, a 29/03/2004,
não foram vendas efectivas (não foram “true sale”). Donde, a Townsend e a CI,
mesmo após 26/03/2004 e 29/03/2004 (respectivamente), deveriam ter figurado nas
demonstrações financeiras do BCP (artigos 2.5 e 2.9 do Capítulo II do Anexo à Anexo
à Instrução (do Banco de Portugal) n.º 4/96 e artigos 5.º/2 do DL n.º 36/92, de 28/03,
conjugado com os artigos 130.º/1 e 130.º/2/a do RGICSF e com o n.º 7/e da lista anexa
à Directiva n.º 89/646/CEE, IAS18.13, IAS 39.20, IAS 1.13 e IAS 19.103);
d) atento os riscos e benefícios relativos à Townsend e a CI não terem sido
substancialmente transferidos, quando da sua venda formal pelo BCP, como supra se
expôs, deviam ter continuado a figurar nas contas do BCP.
3.

O BCP alienou, simuladamente, a CI à Townsend (a 29/03/2004), então detida pela EA,
com o objectivo de readquirir a CI (o que veio a acontecer, desde logo em 29/06/2004 com
uma aquisição de 5,75% do capital pela Seguros e Pensões Gere, SGPS, S.A., do grupo
BCP, e a ultrapassagem dos 50% de capital social, em 26/06/2007) quando esta detivesse
uma participação no projecto «Baía de Luanda» para, deste modo, poder avaliá-lo por
valores muito superiores aos investimentos efectivamente suportados com o seu
desenvolvimento.

4.

Uma vez que a CI, como já se viu, devia ter sido sempre reconhecida nas contas do BCP,
então, o projecto «Baía de Luanda» tinha de ter sido avaliado, nas contas do BCP, pelo
valor dos custos efectivamente suportados com o desenvolvimento daquele projecto (IAS
16.5 e IAS 16.15).

5.

Também as demais off-shore Góis Ferreira (para além da Townsend), à luz do normativo
aplicável (IAS 18.13 e IAS 39.20 e IAS 27.12, IAS.27.13 e SIC 12) tinham de continuar a
ser reconhecidas no universo empresarial do BCP.
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6.

As operações e respectivos prejuízos supra descritos foram sucessivamente ocultados das
contas do BCP, quer individuais quer consolidadas, referentes aos anos de 1999 a 2006 e
3.º trimestre de 2007, divulgadas ao mercado, não reflectindo aquelas a imagem verdadeira
e apropriada da posição financeira e da respectiva performance do BCP em cada uma das
datas referidas, em quantias materialmente significativas. Designadamente, o valor
declarado de capitais próprios chegou a estar sobreavaliado em 21% em 2002 e 2003 e em
17% em 2004; os prejuízos não expressos atingiram durante vários anos percentagem
muito elevada dos resultados líquidos, distorcendo a imagem do desempenho do Banco.

7.

Da ocultação daqueles prejuízos, pelo BCP, resultou que o património agregado do BCP
apresentado ao mercado se encontrou sobreavaliado e os seus resultados distorcidos, quer
pelo reconhecimento de proveitos indevidos, resultantes dos juros gerados pelas operações
identificadas que não tinham substrato económico, quer pelo não reconhecimento dos
prejuízos que vinham sendo gerados nas operações com acções próprias (IAS 1.13, IAS
1.14 e IAS 19.103).

8.

Do reconhecimento das off-shore Cayman e Góis Ferreira (incluindo a Townsend) e da CI
como entidades pertencentes ao universo empresarial do BCP decorria imperativamente –
cf. artigos 2.5 a 2.9 do Capítulo II do Anexo Instrução (do Banco de Portugal) n.º 4/96 e
Instrução (do Banco de Portugal) n.º 71/96, até 2004 e artigos IAS 27.24 e 25, a partir de
2005:
a) a anulação de juros e comissões;
b) a anulação de saldos e transacções;
c) o reconhecimento das acções BCP detidas pelas off-shore Cayman e Góis Ferreira
como acções próprias detidas pelo BCP.

9.

Da desvalorização das acções detidas pelas off-shore Cayman e Góis Ferreira e dos
financiamentos concedidos que foram supra descritos no capítulo referente à vertente
imobiliária decorre que o BCP tinha de ter:
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a) de 2001 a 2004, constituído provisões (cf. cf. n.ºs 1 e 2 do Aviso (do Banco de
Portugal) n.º 3/95 e artigos 2.3, 2.4 e 2.6 do Capítulo II do Anexo à Instrução (do
Banco de Portugal) n.º 4/96); e
b) a partir de 2005, reconhecido as imparidades sofridas (cf. IAS 39.43 e IAS 39.63).
10.

Assim, o objecto do presente processo centra-se na prestação de informação que não era
verdadeira e apropriada ao mercado de uma realidade que em substância se confundia com
o próprio BCP, pelo que a forma jurídica concebida para ocultar a verdadeira natureza e
substância das operações foi meramente instrumental para violar as normas contabilísticas
supra identificadas.

Parte V – Imputação dos Factos
A imputação dos factos a cada Arguido é feita no Título VIII da presente Decisão para o
qual se remete.

Título VII – QUESTÕES SUBSTANTIVAS E QUALIDADE DA INFORMAÇÃO
Capítulo I – Questões contabilísticas
Secção I O Crescimento do BCP. Aspectos Contabilísticos
1.

O arguido Jardim Gonçalves salienta o enorme e acelerado crescimento do BCP e o papel
relevante que este assumiu no desenvolvimento da banca em Portugal, bem como a
importância que as aquisições de outros bancos pelo BCP tiveram para a economia
nacional (artigos 540-580 da contestação, fls. 15378-15385).

2.

Também algumas das testemunhas que foram inquiridas junto da CMVM foram instadas
acerca dos méritos do BCP (cf. v.g. fls. 23319 (Norberto Rosa), 23381 (Belmira Cabral) e
23401 (Morais Varela)).
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3.

Não se discute, nesta sede a relevância que o BCP tenha, ou possa ter, assumido na banca
em Portugal e o seu papel na economia nacional. Não é esse o objecto dos autos. Nem cabe
à CMVM avaliar o mérito ou demérito das opções de gestão dos agentes do mercado.

4.

A CMVM tem, sim, de pugnar pelo cumprimento da legalidade.

5.

O objecto destes autos é tão só a divulgação de informação que viola o artigo 7.º do
CdVM.

Secção II Da Obrigação de Consolidar
1.

A obrigação do BCP consolidar as entidades referidas na Acusação como indevidamente
não consolidadas é colocada em causa pelos seguintes arguidos:
a) Arguido Jardim Gonçalves (artigos 800-818 da contestação, fls. 15430-15434)
b) Arguido Filipe Pinhal (artigos 348-353 da contestação, fls. 15651);
c) Arguido António Rodrigues (artigos 4 e 538-564 da contestação, fls. 15968 e 1588015890);
d) Arguido B. (artigos 48-62, 101-114 e 139-178 da contestação, fls. 17801-17805,
17817-17820 e 17826-17838).

2.

As off-shore Cayman, as off-shore Góis Ferreira (incluindo a Townsend) e Comercial
Imobiliária, S.A. (CI) tinham, à luz das regras contabilísticas aplicáveis, de ter sido
consolidadas nos documentos de prestação de contas do BCP.

3.

No que respeita ao regime aplicável ao regime da consolidação dos bancos e sociedades
financeiras há que distinguir dois momentos que se dividem pela entrada em vigor, em
2005, das normas internacionais de contabilidade.
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A – Período Anterior a 2005
1.

O regime da consolidação dos bancos e sociedades financeiras, no período anterior a 2005,
era definido pelo Decreto-Lei n.º 36/92, de 28 de Março (cf. também o artigo 2.º/3 do
Aviso (do Banco de Portugal) n.º 8/94, de 2 de Novembro).

2.

(i) O regime identifica as entidades que devem ser objecto de consolidação nos bancos, isto
é, as empresas consideradas filiais da empresa-mãe (cf. artigo 3.º do DL n.º 36/92, de
28/03).

3.

Entende-se por empresas “filiais”, no artigo 2.º/2 do Decreto-Lei n.º 36/92, de 28 de
Março, as empresas em que se verifica algumas das seguintes situações:
“a) ter a maioria dos direitos de voto dos titulares do capital dessa sociedade;
b) ter o direito de designar ou destituir a maioria dos membros dos órgãos de
administração ou de fiscalização, sendo simultaneamente titular de capital dessa
empresa;
(…).”

4.

O artigo 2.º/4/a do Decreto-Lei n.º 36/92, de 29 de Março dispõe que “Para efeitos da
aplicação das alíneas a), b), d) e e) do n.º 2 (…) aos direitos de voto, de designação e de
destituição da empresa-mãe devem ser adicionados os direitos de qualquer outra empresa
sua filial e os das filiais, bem como os de qualquer pessoa que actue em seu próprio
nome, mas por conta da empresa-mãe ou de qualquer outra filial” (sublinhado nosso).

5.

(i.a) O que deixa claro que o artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 36/92 não pressupõe em todos os
casos titularidade de capital: o n.º 4 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 36/92 consagra clara
e inequivocamente a detenção por conta, que nunca depende da titularidade de capital.

6.

Assim, antecipa-se desde já, a grande diferença entre o antes e o após 2005 (com a entrada
em vigor das IAS/IFRS), no sector bancário, não é, pois, o critério da titularidade, mas sim
o alargamento a outras situações em que se verifica um controlo de facto, para além da
detenção por conta ou da existência de contratos que determinam o controlo.
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7.

(i.b) O artigo 2.º/4/a do Decreto-Lei n.º 36/92, de 29 de Março opera uma equiparação
entre o titular jurídico-formal e terceiros por conta dos quais os primeiros actuem.

8.

O critério da detenção por conta, também frequentemente utilizado no direito dos valores
mobiliários155, assenta na (possível) dissociação entre a titularidade formal e a titularidade
económica equiparando-as por forma a assegurar a eficácia do regime jurídico perante a
interposição oculta de terceiros (que são meros titulares jurídico-formais156).

9.

De um modo geral, a detenção por conta de terceiro ocorre quando é a este que compete o
essencial dos riscos e das chances económicas correspondentes a determinada posição
jurídica157. No fundo, a actuação do titular jurídico-formal é feita à custa do terceiro158.

10.

Para imputar o conteúdo económico de uma determinada posição jurídica impõe-se uma
análise global integrada da afectação económica que tenha em consideração os riscos
económicos (de perdas potenciais) e os ganhos potenciais (i.e. os benefícios).

11.

Sendo de registar que não obsta à qualificação de um sujeito como sendo titular por conta
a circunstância deste poder beneficiar do direito que (formalmente) lhe pertence. Para
assim concluir basta, aliás, atentar que v.g. no mandato comercial o mandatário actua por
conta do mandante e, não obstante, o primeiro é (presumidamente) remunerado por isso
(artigo 232.º do Código Comercial).

12.

Como já se demonstrou, no caso dos autos, substancialmente, os riscos e benefícios
associados às off-shore Cayman e Góis Ferreira corriam por conta do BCP.

155

Vide v.g. Paula COSTA E SILVA, A imputação de direitos de voto na oferta pública de aquisição, Direito dos
Valores Mobiliários, volume VII, Instituto dos Valores Mobiliários, Coimbra Editora, 2007, p. 417, Carlos OSÓRIO
DE CASTRO, A imputação dos direitos de voto no Código dos Valores Mobiliários, Caderno do Mercado de Valores
Mobiliários, n.º 7, 2000, p. 161 e ss. ou José ENGRÁCIA ANTUNES, Os Grupos de Sociedades, 2.ª Edição, Almedina,
2002, p. 349.
156
Sobre o assunto vide José ENGRÁCIA ANTUNES, Os Grupos de Sociedades, 2.ª Edição, Almedina, 2002, p. 351
(nota de rodaé n.º 695).
157
Carlos OSÓRIO DE CASTRO, A imputação dos direitos de voto no Código dos Valores Mobiliários, Caderno do
Mercado de Valores Mobiliários, n.º 7, 2000, p. 161.
158
António MENEZES CORDEIRO, Direito das Obrigações, 3.º Volume, AAFDL, Lisboa, 1991, p. 278.
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13.

Assim, no caso dos autos, como resulta do correcto enquadramento jurídico-contabilístico
feito pelo Arguido B. na sua contestação (não obstante o erro factual), “É evidente que
segundo os factos descritos na Acusação e o que consta dos autos, se as off-shore Cayman
não tivessem tido titulares efectivos independentes do BCP desde o final de 2002, como foi
o caso, o BCP teria tido de incluir tais sociedades no seu perímetro de consolidação”
(artigo 51 da contestação, fls. 17801). Sucede que, como já se demonstrou, Frederico
Moreira Rato, Ilídio Duarte Monteiro e João Bernardino Gomes nunca se tornaram
titulares efectivos independentes do BCP (na expressão do arguido), i.e. não eram os
verdadeiros beneficiários das off-shore Cayman. Pelo que imperava o dever de as incluir
no perímetro consolidação do BCP.

14.

(ii) Além do mais, uma vez que nos documentos de prestação de contas do BCP tinham de
ter sido reconhecidas as off-shore no seu perímetro de consolidação até 20/12/2002, não
podiam as mesmas, ao abrigo dos normativos vigentes, ter sido desreconhecidas após
aquela data com argumento na designação dos alegados beneficiários económicos
(formais)

15.

Com efeito, com o objectivo de que as contas das instituições de crédito apresentem uma
imagem verdadeira e apropriada do património, da situação financeira, assim como dos
resultados, deverão ser seguidos os seguintes princípios contabilísticos (artigo 2.º do
Capítulo II do Anexo à Instrução (do Banco de Portugal) n.º 4/96):
a) da substância sobre a forma (artigo 2.5 do Capítulo II do Anexo à Instrução (do
Banco de Portugal) n.º 4/96): que estabelece que a contabilização deve atender à
substância das operações e à sua realidade financeira e não apenas à sua forma legal.
Em particular não serão reconhecidos como resultados os lucros aparentes obtidos
mediante a venda de imóveis, títulos, participações ou outros activos a pessoas ou
entidades vinculadas à instituição, cujo preço se satisfaça, directa ou indirectamente,
com fundos desta, nem as reavaliações realizadas através de venda e posterior
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aquisição de activos, não podendo efectuar-se reavaliações que não sejam as
previstas na lei.
b) da materialidade (artigo 2.6 do Capítulo II do Anexo à Instrução (do Banco de
Portugal) n.º 4/96) que estabelece que as demonstrações financeiras devem evidenciar
todos os elementos que sejam relevantes e que possam afectar avaliações ou decisões
de terceiros.
c) da descontinuidade do reconhecimento de um activo ou passivo financeiro (artigo
2.9 do Capítulo II do Anexo à Instrução (do Banco de Portugal) n.º 4/96) que
estabelece que um activo ou passivo financeiro deixará de ser reconhecido no balanço
quando:
a)

Substancialmente todos os riscos e benefícios associados com o activo ou passivo

tenham sido transferidos para terceiros e o valor de quaisquer riscos e benefícios
retidos podem ser medidos com fiabilidade; e
b)

O direito subjacente ou a obrigação tenha sido exercido, anulado ou cancelado,

ou tenha expirado.
16.

Os riscos e benefícios não foram transferidos. Donde as off-shore não podiam ter sido
desreconhecidas.

17.

Mesmo a tese de alguns dos arguidos de que os benefícios foram transferidos (o que não se
admite, tanto mais que as declarações não datadas permitiam sempre a apropriação dos
benefícios pelo BCP), os riscos persistiram no BCP – como aliás resulta das próprias
palavras do antigo Presidente do BCP Filipe de Jesus Pinhal (fls. 15638) – o que é bastante
para ditar a impossibilidade de desreconhecimento.

18.

(iii) Acresce que a obrigatoriedade de consolidação das off-shore derivava, ainda,
cumulativamente, de outra fonte legal.

19.

O artigo 5.º/2 do Decreto-Lei n.º 36/92, de 29 de Março estabelece que “Não podem ser
excluídas da consolidação, ao abrigo do número precedente, as empresas sujeitas à
supervisão do Banco de Portugal ou de entidades de supervisão homólogas deste de
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outros países, bem como as que, não obedecendo a este critério, desenvolvam uma
actividade complementar ou auxiliar da empresa-mãe ou de filiais incluídas na
consolidação, designadamente empresas de prestação de serviços informáticos e empresas
de gestão de imóveis.”.
20.

Nos termos do artigo 130.º/1 do RGICSF “O Banco de Portugal exercerá a supervisão em
base consolidada das instituições de crédito, nos termos da presente secção.”.

21.

Adicionalmente, dispõe o artigo 130.º/2/a do RGICSF que para os efeitos da presente
secção, entende-se por entidades equiparadas a instituições de crédito: as sociedades
financeiras referidas no n.º 1 do artigo 6.º e ainda qualquer pessoa colectiva que, não
sendo instituição de crédito ou sociedade financeira, tenha como actividade principal
tomar participações ou exercer uma ou mais actividades previstas nos n.ºs 2 a 12 da lista
anexa à Directiva n.º 89/646/CEE do Conselho, de 15 de Dezembro de 1989, e ainda as
instituições excluídas a título permanente pelo artigo 2.º da Directiva n.º 77/780/CEE do
Conselho, de 12 de Dezembro de 1977, com excepção dos bancos centrais dos Estados
membros da Comunidade Europeia.

22.

Do n.º 7/e da lista anexa à Directiva n.º 89/646/CEE do Conselho, de 15 de Dezembro de
1989, consta “Transacções efectuadas por conta da própria instituição de crédito ou por
conta da respectiva clientela sobre valores mobiliários”.

23.

Pelo que à luz do exposto o BCP devia ter consolidado:
a.

entre 1999 e 2003, as off-shore de Cayman (estas off-shore porque já tinham sido
extintas – cf. supra demonstrado – já não podiam ser consolidadas em 2004):
i.

até 20/12/2002, porque estas eram detidas (indirectamente) pela Servitrust –
empresa filial do BCP (artigo 2.º/2/a do DL n.º 36/92, de 28/03 e artigos 5.º/2 do
DL n.º 36/92, de 28/03, conjugado com os artigos 130.º/1 e 130.º/2/a do RGICSF
e com o n.º 7/e da lista anexa à Directiva n.º 89/646/CEE); (fls. 708, 1490v, 610v,
1789, 914v, 1113v, 1994, 1294v, 2088, 1237, 1591, 2192-2222, 1017v, 1401v, 566, 1697v, 1896,
2456v-2457, 2417, 2418, 2418v, 2386v, 2387v, 2388, 2389, 3564-3565, 3545, 2945v, 2947)
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ii.

depois de 20/12/2002, porque estas eram detidas (por Moreira Rato, Ilídio Duarte
Monteiro ou João Bernardino Gomes) por conta do BCP (artigo 2.º/2/a, b,
conjugado com o artigo 2.º/4/a do DL n.º 36/92, de 28/03 e artigos 5.º/2 do DL n.º
36/92, de 28/03, conjugado com os artigos 130.º/1 e 130.º/2/a do RGICSF e com o
n.º 7/e da lista anexa à Directiva n.º 89/646/CEE) – cf. supra demonstrado.

b.

em 2004, a Townsend e a CI:
i.

a venda da Townsend à EA, a 26/03/2004, não é uma “true sale” (artigos 2.5 e 2.9
do Capítulo II do Anexo à Instrução (do Banco de Portugal) n.º 4/96 e artigos 5.º/2
do DL n.º 36/92, de 28/03, conjugado com os artigos 130.º/1 e 130.º/2/a do
RGICSF e com o n.º 7/e da lista anexa à Directiva n.º 89/646/CEE) – como supra
ficou demonstrado; e

ii. a venda da CI à Townsend, a 29/03/2004, não é uma “true sale” (artigos 2.5 e 2.9
do Capítulo II do Anexo à Instrução (do Banco de Portugal) n.º 4/96 e artigos 5.º/2
do DL n.º 36/92, de 28/03, conjugado com os artigos 130.º/1 e 130.º/2/a do
RGICSF e com o n.º 7/e da lista anexa à Directiva n.º 89/646/CEE) – como supra
ficou demonstrado. (fls. 2688, 2746v, 2739, 3559, 5975v, 5976 e 5979, 11091, 12124, 12240,
12464)

c.

entre 1997 e 2004, as off-shore Góis Ferreira:
i.

as sociedades Somerset, porque eram detidas (indirectamente) pela Servitrust –
empresa filial do BCP (artigo 2.º/2/a do DL n.º 36/92, de 28/03 e artigos 5.º/2 do
DL n.º 36/92, de 28/03, conjugado com os artigos 130.º/1 e 130.º/2/a do RGICSF
e com o n.º 7/e da lista anexa à Directiva n.º 89/646/CEE) – cf. supra
demonstrado;

ii.

as restantes off-shore Góis Ferreira (com excepção da Victory), porque estas eram
detidas (por Góis Ferreira e Bessa Monteiro) por conta do BCP (artigo 2.º/2/a,
conjugado com o artigo 2.º/4/a do DL n.º 36/92, de 28/03 e artigos 5.º/2 do DL n.º
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36/92, de 28/03, conjugado com os artigos 130.º/1 e 130.º/2/a do RGICSF e com o
n.º 7/e da lista anexa à Directiva n.º 89/646/CEE) – cf. supra demonstrado.
24.

(iv.a) Acresce que tão ou mais importante que a questão da consolidação, neste caso, é a
obrigatoriedade de constituir provisões e registar as consequentes perdas nos anos em que
estas efectivamente ocorreram.

25.

Até aos factos respeitantes a 2004, de acordo com a Instrução (do Banco de Portugal) n.º
71/96: (fls. 6454-6475)
“3. Método de consolidação integral
3.1 Sem prejuízo do disposto nos artigos 4.º e 5.º do Decreto-Lei nº 36/92, os elementos do
activo, do passivo e dos capitais próprios das empresas filiais devem ser integralmente
considerados no balanço consolidado, depois de efectuadas as seguintes eliminações:
- créditos e dívidas entre empresas incluídas na consolidação;
- activos correspondentes a ganhos resultantes de operações realizadas entre as mesmas
empresas;
- provisões para crédito vencido e para outros riscos relativos às mesmas empresas.
3.2 Os proveitos e ganhos e os encargos e perdas das empresas compreendidas na
consolidação devem ser integralmente considerados na demonstração consolidada de
resultados, depois de eliminados os provenientes de operações efectuadas entre as
mesmas empresas, incluindo os que façam parte do valor contabilístico de activos. (…)”.

26.

Ainda que as off-shore (Cayman e Góis Ferreira) e a CI não fossem incluídas no perímetro
de consolidação do BCP – o que apenas se admite, sem conceder, a benefício de raciocínio
– os juros cobrados pelo BCP a estas sociedades, ainda assim, não poderiam ser registados
como proveitos, tendo em consideração o seguinte:
a)

de acordo com a alínea ii) do ponto 4 do Capítulo VII do Anexo à Instrução (do Banco
de Portugal) n.º 4/96, os juros vencidos com mais de 3 meses devem ser
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desreconhecidos através de débito das respectivas contas de proveitos se se referirem
ao exercício em curso. Caso contrário será debitada a conta "6718 - Perdas relativas
a exercícios anteriores". O registo destes juros, bem como das respectivas despesas
passará a ser realizado, a título de “pro memoria”, nas contas extrapatrimoniais “993 Juros vencidos” e “994 - Despesas de crédito vencido”;
b)

durante o período (1998 a 2004) nenhum valor em juros foi pago, pelo que o BCP,
desde o momento em que os juros seriam considerados como juros vencidos, deveria
registar, numa conta do Plano de Contas para o Sistema Bancário, a anulação dos juros
cobrados a estes clientes.

27.

Acresce que desde 2001 o valor das garantias não era suficiente para cobrir o montante das
dívidas de crédito concedido (fls. 606, 649-705, 743-911, 951-1015, 1048-1111, 1151-1220, 12511292, 1335-1399, 1435-1488, 1523-1588, 1624-1695, 1727-1785, 1821-1893, 1927-1991, 2039-2086, 21172185, 2223, 2247v-2271, 2272-2293, 2294-2312, 2319-2325, 2336-2338, 2352-2354, 2412-2414, 2452-2454,
2499-2510, 2536-2558, 2602-2625, 2631-2639, 2698-2717, 2718-2721, 2718v, 2719, 2724-2734, 3380-3386,
5315-5380, 5381-5455, 5456-5538, 5539-5794, 5795-5857, 5858-5868, 5869-5891, 5892-5957, 5958-5972,
8959-8976, 8949, 8956-8958, 11769v e fls. 82-100, 102-113, 114, 179-215, 217-239, 310-380, 382, 454,
474, 475-552, 553, 564).

28.

Donde, proveitos, custos e encargos que provenham de operações entre empresas, dentro
do perímetro de consolidação do BCP, tinham de ser eliminados desde 2001 uma vez que
a) desde 2001 o valor das garantias não era suficiente para cobrir o montante das dívidas
de crédito concedido; e que
b) por não haver pagamento de juros (que estes acumulariam à dívida),
os juros deveriam ter sido considerados vencidos159.

159

Segundo o testemunho de Helena Soares Carneiro (fls. 24077 linhas 20 a 27, 24078 linhas 1 a 13), a perguntas
colocadas pelo Defensor do arguido Castro Henriques:
“ADV. CH.: Para além das conversas que já nos relatou ter tido com o Dr. João Lopes Raimundo sobre estas 17 OS
Cayman, mantinha-o informado do que se ia passando relativamente às mesmas?
R: Tive com ele essa conversa, como já relatei, no último trimestre de 2003. Depois só me recordo de ter falado com
ele outra vez sobre esse tema na conversa com MMD mas não me lembro do Dr. Lopes Raimundo ter tido uma
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29.

(iv.b) No artigo 2 do Capítulo II do Anexo à Instrução (do Banco de Portugal) n.º 4/96 são
definidas as normas e Princípios Contabilísticos com o objectivo de que as contas das
instituições de crédito apresentem uma imagem verdadeira e apropriada do património,
da situação financeira, assim como dos resultados.

30.

Assim, deverá ser seguido, designadamente, o princípio geral da prudência o qual
determina que as contas devem integrar níveis de precaução exigidos por estimativas
realizadas em condições de incerteza, não permitindo, contudo, a criação de reservas
ocultas ou provisões excessivas ou a deliberada quantificação de activos e proveitos por
defeito ou de passivos e custos por excesso. Em particular, devem tomar-se em conta os
riscos previsíveis e as perdas eventuais que tenham a sua origem no exercício anterior,
mesmo se estes riscos ou perdas apenas tiverem sido conhecidos entre a data do
encerramento do balanço e data na qual é elaborado.

31.

De acordo com o Aviso (do Banco de Portugal) n.º 3/95 (na redacção em vigor à data dos
factos):
2 – As instituições de crédito e as sociedades financeiras, incluindo as sucursais de
instituições com sede em países não pertencentes à União Europeia, umas e outras adiante
designadas por instituições, são obrigadas a constituir provisões, nas condições indicadas
no presente aviso, com as seguintes finalidades:

intervenção activa nessa conversa. Fora o momento inicial da conversa, não me lembro do Dr. João Lopes
Raimundo dizer grande coisa. Relativamente aos juros, lembro-me de MMD me ter perguntado como seriam
cobrados os juros das 17 empresas, ao que eu respondi que eram mensalmente, com os juros debitados na conta à
ordem. Depois MMD disse qualquer coisa como “então nestas contas [relativas aos 3 UBOs] também serão
cobrados mensalmente” e tenho ideia de mais à frente na conversa, MMD ter perguntado quando é que os juros
seriam cobrados. Aí, o Dr. Lopes Raimundo referiu “ela já disse, os juros serão cobrados mensalmente nas contas à
ordem”. Esse pormenor dos juros é a única parte que me lembro da intervenção do Dr. Lopes Raimundo.
ADV. CH.: No mesmo e-mail, MMD afirma que a solicitação aí feita, o é “em cumprimento de instruções”.
Pergunto se MMD lhe deu alguma indicação sobre quem havia dado essas instruções?
R: Não.
ADV. CH.: Recorda-se de alguma vez ter falado com CH sobre estas 17 OS Cayman?
R: Nunca falei.”.
Ou seja: o facto de passarem a terem supostos UBOs: (i) nada mudou no seu regime de débito de juros; (ii) quem
decide é o próprio BCP a manutenção do regime. O que mostra mais uma vez que estes UBOs eram fictícios.
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a) Para risco específico de crédito;
b) Para riscos gerais de crédito;
c) Para encargos com pensões de reforma e de sobrevivência;
d) Para menos-valias de títulos e imobilizações financeiras;
e) Para menos-valias de outras aplicações;
f) Para risco-país.
32.

Mais estabelece o Aviso (do Banco de Portugal) n.º 3/95 que:
a) 10.º - 1 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as provisões a que se refere a
alínea d) do n.º 1 devem corresponder ao total das menos-valias latentes dos
respectivos activos – na redacção originária;
b) 10.º - 1 - Sem prejuízo do disposto nos nºs 2, 3 deste número, as provisões a que se
refere a alínea d) do n.º 1 devem corresponder ao total das menos-valias latentes dos
respectivos activos – na redacção que lhe foi dada pelo Aviso (do Banco de Portugal)
n.º 4/2002.

33.

Mais se dispõe no mesmo Aviso que:
Para efeitos deste número, considera-se que existem menos-valias latentes quando o preço
de mercado ou, em condições específicas a definir pelo Banco de Portugal, o valor de
referência de um activo forem inferiores ao seu valor de inscrição no balanço. Na
ausência do preço de mercado, será considerado o valor presumível de transacção em
função, nomeadamente, das características do activo e da situação financeira de entidade
emitente, com base em critérios prudentes de avaliação – n.º 3 do artigo 10.º do Aviso (do
Banco de Portugal) n.º 3/95 na redacção originária, que corresponde ao n.º 4 do mesmo
artigo na redacção que lhe foi dada pelo Aviso (do Banco de Portugal) n.º 4/2002.

272

34.

Donde, deveriam ter sido constituídas, no período entre 1997 até 2004, provisões para
reflectir a diferença entre o valor de aquisição das acções adquiridas pelas off-shore (BCP e
Góis Ferreira) e o valor de mercado dessas acções.

35.

(v) Ainda que estas sociedades off-shore (BCP e Góis Ferreira) não tivessem, de ser
consolidadas – o que apenas se admite, sem conceder, a benefício de raciocínio – nas
demonstrações financeiras do BCP teriam de estar, em qualquer caso, registadas as perdas
resultantes da diferença entre o crédito concedido e o valor das acções (único património
das off-shore que podia garantir a dívida).

36.

Caso as off-shore (Cayman e Góis Ferreira – o que inclui a Townsend) e a CI não fizessem
parte do perímetro de consolidação do BCP, então, deveriam ter sido constituídas
provisões pela diferença entre o valor dos créditos (que inclui juros e comissões) e o valor
das garantias (cf. artigo 2.4 do Capítulo II do Anexo à Instrução (do Banco de Portugal) n.º
4/96).

37.

E em qualquer caso os princípios da prudência e da materialidade, que norteiam o relato
financeiro foram violados pelos documentos de prestação de contas do BCP.

38.

O impacto nos documentos de prestação de contas do BCP gerado pelo registo das perdas
seria (sensivelmente) similar ao impacto gerado pela consolidação das off-shore (Cayman e
Góis Ferreira).

39.

Existiriam apenas diferenças de apresentação nas Demonstrações Financeiras. Com efeito,
de acordo com o Aviso (do Banco de Portugal) n.º 3/95 (na redacção em vigor à data dos
factos):
a) As instituições de crédito são obrigadas a constituir provisões, designadamente, para
risco específico de crédito (cf. artigo 1.º/a);
b) As provisões para risco específico de crédito devem ser constituídas para crédito
vencido e para outros créditos de cobrança duvidosas (artigo 2.º);
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c) Para efeitos da constituição das provisões para crédito vencido, os vários tipos de
crédito são enquadrados nas classes de risco indicadas no número seguinte, as quais
reflectem o escalonamento dos créditos e dos juros vencidos em função do período
decorrido após o respectivo vencimento ou o período decorrido após a data em que
tenha sido formalmente apresentada ao devedor a exigência da sua liquidação (artigo
3.º/1); (…)”.
40.

Neste sentido, nos documentos de prestação de contas do BCP deveriam ter sido
constituídas provisões desde 2001 (ano em que o património das sociedades off-shore
(Cayman e Góis Ferreira) devedoras passou a ser inferior aos créditos que lhes tinham sido
concedidos (acrescidos dos juros cobrados) uma vez que:
a) os juros não eram pagos (pelas off-shore Cayman e Góis Ferreira) ao BCP (fls. 606, 649705, 743-911, 951-1015, 1048-1111, 1151-1220, 1251-1292, 1335-1399, 1435-1488, 1523-1588, 16241695, 1727-1785, 1821-1893, 1927-1991, 2039-2086, 2117-2185, 2223, 2247v-2271, 2272-2293, 22942312, 2319-2325, 2336-2338, 2352-2354, 2412-2414, 2452-2454, 2499-2510, 2536-2558, 2602-2625,
2631-2639, 2698-2717, 2718-2721, 2718v, 2719, 2724-2734, 3380-3386, 5315-5380, 5381-5455, 54565538, 5539-5794, 5795-5857, 5858-5868, 5869-5891, 5892-5957, 5958-5972, 8959-8976, 8949, 89568958, 11769v e 82-100, 102-113, 114, 179-215, 217-239, 310-380, 382, 454, 474, 475-552, 553, 564);

b) as off-shore (Cayman e Góis Ferreira) não tinham (qualquer) outro património (fls. 8114; 2236-2248; 2718v.; 3381-3386, 115-239; 2218-2271; 2272-2293; 2720-2721; 5381-5455; 5538v,
240-380; 2249-2271; 2719; 2724-2725; 5456-5538, 426-564; 2293-2312; 2631 v.-2635; 2722-2723,
565-606; 5795-5857, 607-705; 8959-8976, 706-911, 912-1015, 1016-1111, 1112-1220, 1221-1292,
1293-1399; 5858-5868, 1400-1488, 1489-1588, 1589-1695-A, 1696-1785, 1789-1893, 1894-1991;
2319-2325, 1992-2086; 5869-5891, 2087-2185, 2186-2223; 5892-5957).

41.

Quer fossem ou não consolidadas as off-shore (Cayman e Góis Ferreira) os montantes das
provisões (tanto por menos valias como por risco específico de crédito) deveriam ter sido
registados atendendo ao princípio da especialização (constante do artigo 2.3 do Anexo à
Instrução (do Banco de Portugal) n.º 4/96), o qual estabelece que os proveitos e os custos
são reconhecidos quando obtidos ou incorridos e distribuídos por períodos mensais,
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segundo a regra “pro rata temporis”, quando se trata de operações que produzam
redituais ao longo de um período superior a um mês.
42.

Pelo que o princípio da especialização obrigava a que os documentos de prestação de
contas do BCP reconhecessem as perdas efectivas quando efectivamente ocorreram, o que
não se verificou.

43.

Atendendo a este facto, nos documentos de prestação de contas do BCP deveriam ter sido
registadas na rubrica de resultados transitados as perdas geradas e não contabilizadas o
que, subsequentemente, afectaria os capitais próprios do BCP desde 2001. Por conseguinte
o crédito respeitante aos empréstimos à EA, no universo da aquisição da Townsend e CI,
teria sempre de ser ajustado por imparidade na ausência de capacidade do grupo em solver
os seus compromissos resultantes deste empréstimo. O que se verificou foi o BCP ter
disponibilizado todos os recursos que permitiram à EA liquidar o empréstimo (tendo o
BCP aceite v.g. a CI em dação em cumprimento).

44.

(vi) O BCP exercia controlo de facto sobre as sociedades off-shore quer através de
titularidade directa (até Dezembro de 2002 no caso das off-shore Cayman) quer através dos
contratos assinados (no caso das off-shore Góis Ferreira e no caso das off-shore Cayman
após Dezembro de 2002) pelos diversos intervenientes que concediam ao BCP plenos
poderes de gestão sobre as estratégias de investimento e desinvestimento das off-shore.

45.

(vi.a) As sociedades off-shore Cayman, durante o período compreendido entre Fevereiro de
2000 e Dezembro de 2002, transaccionaram exclusivamente acções BCP (ou valores
mobiliários relacionados com o Grupo BCP, v.g. BPA, Heller Factoring Portuguesa, S.A.),
entre Fevereiro de 2000 e Dezembro de 2002 (fls. 606, 649-705, 743-911, 951-1015, 1048-1111,
1151-1220, 1251-1292, 1335-1399, 1435-1488, 1523-1588, 1624-1695, 1727-1785, 1821-1893, 1927-1991,
2039-2086, 2117-2185, 2223, 2247v-2271, 2272-2293, 2294-2312, 2319-2325, 2336-2338, 2352-2354,
2412-2414, 2452-2454, 2499-2510, 2536-2558, 2602-2625, 2631-2639, 2698-2717, 2718-2721, 2718v, 2719,
2724-2734, 3380-3386, 5315-5380, 5381-5455, 5456-5538, 5539-5794, 5795-5857, 5858-5868, 5869-5891,
5892-5957, 5958-5972, 8959-8976, 8949, 8956-8958, 11769v).
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46.

As off-shore Góis Ferreira adquiriram quase exclusivamente, acções BCP (entre Abril de
1999 e Dezembro de 2004). (fls. 82-100, 102-113, 114, 179-215, 217-239, 310-380, 382, 454, 474,
475-552, 553, 564)

47.

Em acréscimo, as off-shore Cayman e Góis Ferreira não tinham qualquer outra actividade
que não a transacção de valores mobiliários.

48.

Ora, a actividade de transacção de valores mobiliários, porque isolada de qualquer outro
objecto social, é enquadrada como actividade bancária (cf. n.º 7/e da lista anexa à Directiva
n.º 89/646/CEE).

49.

Por outro lado, os riscos e benefícios desta actividade, como já se viu, decorriam por conta
do próprio Banco. Repare-se para este efeito que, durante o período em que as transacções
ocorreram, os alegados beneficiários económicos nunca receberam qualquer benefício
aquando a realização de mais valias nem assumiram qualquer custo ou prejuízo quando as
mesmas apresentaram sucessivas perdas e desvalorizações.

50.

O BCP não só dispunha livremente dos activos, realizando as transacções com estes títulos
que entendia convenientes (v.g. os contratos celebrados com o ABN AMRO) como
assumia os riscos de mercado e de crédito que estas sociedades incorriam.

51.

As off-shore actuaram como verdadeiras filiais do BCP, numa clara relação de domínio
entre esta instituição de crédito e aquelas entidades, dada a “influência dominante, por
força de contrato (…)” que o Banco arguido poderia (e pôde) exercer sobre as mesmas (cf.
artigo 13.º/2º/a/III e 130.º/2/e do RGICSF).

52.

Assim, e atento o facto de as off-shore (Cayman e Góis Ferreira) constituírem entidades
equiparadas a instituições de crédito, por terem de facto exercido como actividade
principal, a actividade prevista no n.º 7/e da lista anexa à Directiva n.º 89/646/CEE
(“Transacções efectuadas por conta da própria instituição de crédito ou por conta da
respectiva clientela sobre (…) valores mobiliários”) (cf. artigos 130.º/2/a e 131.º/1 do
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RGICSF), deveriam as referidas sociedades ter sido incluídas no perímetro de supervisão
em base consolidada a que se encontrava sujeito o BCP.
53.

Deste modo, como resulta da interpretação conjugada das normas referidas no número
precedente, o BCP deveria, relativamente aos exercícios compreendidos entre 1999 e 2003
no caso das off-shore Cayman e entre 1996 e 2007 no caso das off-shore Góis Ferreira, ter
elaborado a sua situação financeira consolidando estas sociedades off-shore, em
observância dos princípios e métodos previstos (cf. artigo 2.º/3 do Aviso (do Banco de
Portugal) n.º 8/94, de 2 de Novembro) no Decreto-Lei n.º 36/92, de 28 de Março.

54.

Os princípios contabilísticos que regem as políticas contabilísticas na Instrução (do Banco
de Portugal) n.º 4/96 são claros, as demonstrações financeiras devem reflectir a realidade
das transacções que são efectuadas devendo atender à substância das operações (princípio
da substância sobre a forma) e não apenas à sua forma legal. Assim sendo, ainda que na
sua forma legal a titularidade destas sociedades não fosse atribuída ao BCP, na realidade,
na sua substância, o BCP controlava estas entidades e assumia todos os riscos e benefícios
decorrentes da sua actuação.

55.

O BCP devia ter registado estas transacções de acordo com a sua substância
independentemente da forma legal que as mesmas assumiam, de modo a que as
demonstrações financeiras apresentassem uma imagem verdadeira e apropriada da
realidade do património, da situação financeira e dos resultados.

56.

Assim, ainda que se pudesse entender, o que só se admite a benefício de raciocínio, que
dos normativos aplicáveis não exigiam expressamente que o BCP teria que consolidar
aquelas sociedades off-shore, esta consolidação sempre resultaria imperativa por força da
aplicação rigorosa do principio da substância sobre a forma.

57.

(vi.b) Não tem razão os arguidos Jardim Gonçalves e António Rodrigues quando invocam
que o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 36/92 autoriza que, por decisão livre da instituição de
crédito, esta opte por excluir da consolidação empresas quando «as partes representativas
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do seu capital social forem detidas exclusivamente, tendo em vista a sua cessão posterior,
a curto prazo» (cf. respectivamente os artigos 815-816 e 558-559 das suas contestações, a
fls. 15433-15434 e 15887-15888).
58.

Este argumento não se figura válido uma vez que o BCP não deteve as off-shore por curto
prazo.

59.

As Cayman de 1999 a 2004 e as off-shore Góis Ferreira de 1996 a 2006/2007, ou seja, as
off-shore foram detidas durante 5 e 10/11 anos, respectivamente – o que não pode ser
reputado, a nenhum título, de detenção de curto prazo.

60.

A permanência do controlo nestas sociedades durante este período temporal representou,
na prática, uma detenção a médio/longo prazo. Ao abrigo deste artigo apenas se concederia
a possibilidade do BCP não consolidar estas sociedades se as mesmas tivessem sido
alienadas no prazo até a um ano160, o que se verificou não acontecer161.

61.

Aliás, os factos indicam que o objectivo da detenção destas off-shore pelo BCP não era
alienação a curto prazo: nos anos de 1999, 2000, 2001 e 2002 estas sociedades
incrementaram consideravelmente a sua posição em títulos do universo BCP, tendo

160

Tanto assim que, hodiernamente, nas IAS 1.57 e 1.60 considera-se como activo e passivo corrente,
respectivamente, quando satisfaz o critério de ser realizado ou ser liquidado num período até doze meses após a data
do balanço.
Aliás alguns testemunhos vão em idêntico sentido, dado que se salienta que mesmo à luz do Decreto-lei n.º 36/92
apenas se pode excluir da consolidação uma entidade que se pretenda revender dentro do prazo de um ano (AUTO
DECLR Aurélio Amado fls. 23487 - 23490), quando as off-shore foram detidas por vários anos, e que se tinha de
consolidar quando se tem o poder de nomear a maioria dos membros do Conselho de Administração ou quem
assume os riscos finais (AUTO DECLR Luís Magalhães fls. 23261 – 23262), o que mais uma vez era o caso das
off-shore Cayman. Em acréscimo (AUTO DECLR Aurélio Amado fls. 23487-23490) afirma-se que mesmo em
caso de não consolidação se tinham de ao menos constituir provisões pelo menos desde 2000.
161
Isto contradiz aliás as restantes versões dos factos dado que se afirma que:
a) AUTO DECLR MMD, fls. 21760 “As 17 off shore Cayman eram casos únicos de clientes com posição em aberto
para a constituição de posições accionistas de relevo a médio e longo prazo”, e
b) CONT CH 331º - 333º e 3434º-344º a fls. 16220, 16222: “O que ocorreu, na verdade, foi que nos finais de 1996,
o Presidente do Conselho de Administração do BCP, Eng. Jorge Jardim Gonçalves, contactou o ora Arguido,
informando-o de que o Dr. GOES FERREIRA pretendia aumentar a sua participação no capital do BCP com vista a
justificar a sua entrada para o Conselho Superior do Banco.”. E refere expressamente que as sociedades em causa
usadas como instrumento de investimento eram a Hendry, Sherwell e Sevendale. No mesmo sentido vai o AUTO
DECLR CH fls. 21443, 21464.
Ou seja, as restantes versões dos factos mostram que se trata de investimento a médio longo prazo e não a curto.
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atingido em 2002 a percentagem de 6,6% no capital social do BCP (somando as acções
detidas pelas off-shore Góis Ferreira e Cayman). Ora tal investimento não se figura
congruente com uma política usual de desinvestimento e de alienação a curto prazo. Se
fosse efectivamente intenção proceder a uma alienação destas sociedades a curto prazo não
teriam sido, continuadamente, adquiridas acções do próprio banco.
62.

A actuação das off-shore, maxime o investimento através da compra gradual de uma
posição de referência no Banco, leva à conclusão de que estas sociedades funcionavam
como veículos do próprio banco, executando ordens por conta e risco do BCP e que como
tal deveriam ser incorporadas no seu perímetro de consolidação, não sendo por isso válida
a aplicação do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 36/92.

63.

Em todo o caso, sempre se diga que as exclusões das off-shore teriam de ser mencionados
no anexo e devidamente justificadas por força do disposto no artigo 5.º/6 do Decreto-Lei
n.º 36/92 – o que não se verificou

64.

Pelo que em caso algum foi dado cumprimento ao legalmente estabelecido.

B – Período Desde 2005 (com comparativo a 31/12/2004)
B.1) Aplicabilidade das Normas Internacionais de Relato Financeiro
1.

O artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho de
19/07/2002 estabelece que “Em relação a cada exercício financeiro com início em ou
depois de 1 de Janeiro de 2005, as sociedades regidas pela legislação de um EstadoMembro devem elaborar as suas contas consolidadas em conformidade com as normas
internacionais de contabilidade, adoptadas nos termos do n.º 2 do artigo 6.º, se, à data do
balanço e contas, os seus valores mobiliários estiverem admitidos à negociação num
mercado regulamentado de qualquer Estado-Membro (…).”.

2.

Nos termos do artigo 2.º do mesmo Regulamento, por normas internacionais de
contabilidade entendem-se:
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a)

as IAS (International Accounting Standards, i.e., normas internacionais de
contabilidade);

b)

as IFRS (International Financial Reporting Standards, i.e., normas internacionais de
relato financeiro); e

c)

3.

interpretações conexas:
1.

SIC (Standing Interpretations Committee);

2.

IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee).

Normas que, porque impostas por Regulamento Comunitário, são directamente aplicáveis,
vinculativas, de adopção obrigatória.

4.

À data da prática das infracções que são imputadas aos arguidos, o BCP é um emitente
com acções admitidas à negociação no Mercado de Cotações Oficiais gerido pela Euronext
Lisboa – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. (designado por Eurolist
by Euronext Lisbon, mercado de cotações oficiais desde 02/07/2005) – cf. Portarias n.º
505/2002, de 30/04 e n.º 556/2005, de 27/06 (fls. 6084-6085, 11792-11794, 11807-11819).

5.

Com o objectivo de garantir a comparabilidade das demonstrações financeiras, as entidades
sujeitas ao regime supra identificado deverão apresentar as Demonstrações Financeiras
Consolidadas de acordo com as disposições da IFRS 1 (parágrafos 1 e 2 da IFRS 1).

6.

De acordo o parágrafo 7 da IFRS 1: “Uma entidade deve usar as mesmas políticas
contabilísticas no seu balanço de abertura de acordo com as IFRSs e em todos os períodos
apresentados nas suas primeiras demonstrações financeiras de acordo com as IFRSs.
Essas políticas contabilísticas devem estar em conformidade com cada IFRS em vigor à
data de relato das suas primeiras demonstrações financeiras de acordo com as IFRSs, com
excepção do especificado nos parágrafos 13 a 34.”.

7.

Mais estabelece o parágrafo 36 da IFRS 1 que “Para estarem conformes com a IAS 1
“Apresentação de demonstrações financeiras”, as primeiras demonstrações financeiras de
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acordo com as IFRSs de uma entidade devem incluir, pelo menos, um ano de informação
comparativa segundo as IFRSs”.
8.

Donde, qualquer entidade com valores mobiliários admitidos à negociação num mercado
regulamentado teria que aplicar este normativo ao balanço de abertura do ano que serve de
comparativo ao ano de 2005 (ano em que é obrigatória a sua aplicação), ou seja, desde
01/01/2004.

9.

In casu, o BCP teria que apresentar as contas de acordo com a IAS (International
Accounting Standard) / IFRS (International Financial Reporting Standards) desde
01/01/2005, reexpressando o exercício de 01/01/2004.

10.

Desta forma o BCP teria que aplicar as IAS/IFRS, no que respeita aos documentos de
prestação de contas referente a 31/12/2005 (a publicar em 2006) à informação apresentada
como comparativa e retroagida a 01/01/2004. Pelo que, para informação respeitante a essa
data teria de cumprir, designadamente, com as disposições das normas contabilísticas IASs
1, 2, 16, 27, 32, 39, 40, IFRS 3 e SIC (Standart Interpretation Comitee) 12.

11.

De acordo com o parágrafo 13 da IAS 1. As demonstrações financeiras devem apresentar
apropriadamente a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa de
uma entidade. A apresentação apropriada exige a representação fidedigna dos efeitos das
transacções, outros acontecimentos e condições de acordo com as definições e critérios de
reconhecimento para activos, passivos, rendimentos e gastos estabelecidos na Estrutura
Conceptual. Presume-se que a aplicação das IFRS, com divulgação adicional quando
necessária, resulta em demonstrações financeiras que alcançam uma apresentação
apropriada.

12.

A Estrutura Conceptual encontra-se definida nas Observações relativas a certas
disposições do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 19 de Julho de 2002, relativo à aplicação das normas internacionais de contabilidade,
bem como da Quarta Directiva 78/660/CEE do Conselho, de 25 de Julho de 1978, e ainda
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da Sétima Directiva 83/349/CEE do Conselho, de 13 de Junho de 1983, relativa às contas
consolidadas.
13.

Nesta estrutura está definido, à semelhança do artigo 2.º do Capítulo II do Anexo à
Instrução (do Banco de Portugal) n.º 4/96, que a informação financeira deve ser preparada
de acordo com as IAS e IFRS e deve obedecer aos princípios da:
a)

Representação Fidedigna (parágrafo 33 da Estrutura Conceptual);

b)

Substância Sobre a Forma (parágrafo 35 da Estrutura Conceptual);

c)

Prudência (parágrafo 37 da Estrutura Conceptual).

B.2) Perímetro de Consolidação
B.2.1) Townsend e CI
1.

O parágrafo 12 da IAS 27 estabelece que “As demonstrações financeiras consolidadas
devem incluir todas as subsidiárias da empresa-mãe.”.

2.

Mais estabelece o parágrafo 4 da mesma IAS que “Uma subsidiária é uma entidade,
incluindo uma entidade não constituída tal como uma parceria, que é controlada por uma
outra entidade (designada por empresa-mãe).”.

3.

De acordo com o parágrafo 3 do SIC 12 “Um interesse de benefícios numa SPE [Special
Purpose Entity] pode, por exemplo, tomar a forma de um instrumento de dívida, de um
instrumento de capital próprio, de um direito de participação, de um interesse residual ou
de uma locação (…) Na maioria dos casos, o criador ou o patrocinador (ou a empresa a
favor de quem a SPE foi criada) retém um interesse de benefícios significativos nas
actividades da SPE, mesmo que possa possuir pouco ou nenhum do capital próprio da
SPE.”.
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4.

Adicionalmente o parágrafo 10 do SIC 12 enumera, a título exemplificativo, circunstâncias
que podem indiciar um relacionamento em que uma entidade controla um SPE (Special
Purpose Entity) e consequentemente devia consolidar a SPE. A saber:
(a) em substância, as actividades da SPE estão a ser conduzidas em nome da entidade [in
casu o BCP] de acordo com as suas necessidades específicas de negócio de forma que a
entidade obtenha benefícios do funcionamento da SPE;
(b) em substância, a entidade tem os poderes de tomada de decisão para obter a maioria
dos benefícios das actividades da SPE ou, ao estabelecer um mecanismo de «auto-pilot», a
entidade delegou estes poderes de tomada de decisão;
(c) em substância, a entidade tem direitos para obter a maioria dos benefícios da SPE e
pode por conseguinte estar exposta a riscos inerentes às actividades da SPE; ou
(d) em substância, a entidade retém a maioria dos riscos residuais ou de propriedade
relativos à SPE ou aos seus activos a fim de obter benefícios das suas actividades.

5.

Mais dispõe o parágrafo 8 do SIC 12 que “Uma SPE deve ser consolidada quando a
substância do relacionamento entre uma empresa e a SPE indiciar que a SPE é
controlada por essa empresa.”.

6.

De acordo com as normas supra expostas o BCP teria que consolidar a CI e a Townsend,
entre 2004 e 2007 – apesar de às datas de 31/12/2004 e 31/12/2005 não deter formalmente
a maioria do capital social (cf. IAS 27.13). Com efeito:

7.

(i) A 25/03/2004 o BCP concedeu um financiamento € 600.181.334,67 à EA, que serviu
para que, a 30/03/2004 (dia posterior à data em que a Townsend adquiriu o controlo da CI),
a EA concedesse à Townsend (que controlava a CI) suprimentos no montante de €
581.300.000. (fls. 2690, 2527-2532, 5978; 2773v-2775 e 5976, 10581, 11091; 2688, 2746v, 2739, 3559,
5975v, 5976 e 5979, 11091, 12124, 12240)

283

8.

O empréstimo concedido pelo BCP à EA, no valor de € 600.181.334,67, foi em substância
pago (pela EA ao BCP) através de recursos provenientes (ainda que indirectamente) do
BCP.

9.

Desta forma, o BCP patrocinava e controlava as políticas de gestão e operacionalidade da
Townsend e da CI: (i) da CI através da Townsend e (ii) da Townsend através da EA.

10.

(ii) A 22/06/2006 o BCP concedeu um empréstimo à CI (que, nesta data, controlava a
Townsend atenta a inversão da posição societária supra descrita) sob o regime de contrato
de suprimentos, no montante de € 300.000.000. (fls. 2740 e 2777-2779, 11093)

11.

Este empréstimo – como consta do elenco de factos provados – permitirá:
a)

à CI adquirir a Anjala, por € 300.000.000 à Townsend (sociedade que havia
adquirido a Anjala por 50.000 USD);

b)

à Townsend, por conseguinte, pagar € 300.000.000 à EA (a título de devolução,
parcial, dos suprimentos concedidos a 30/03/2004);

c)
12.

à EA, por conseguinte, amortizar ao BCP € 305.000.000 da dívida.

Existe, por isso, uma reestruturação da dívida e, em consequência:
a)

o BCP deixa de controlar a CI indirectamente por via da Townsend; para

b)

passar a controlar (ainda) indirectamente a CI (uma vez que a 31/12/2006, o BCP
apenas detinha 11,5% do capital social da CI) através dos financiamentos
(suprimentos) concedidos à própria CI e (atentos os resultados operacionais e
líquidos do exercício da CI – supra referidos) sem os quais a empresa não poderia
prosseguir com a sua actividade (cf. SIC 12 paragrafo 3).

13.

Atenta a situação económica e financeira da Townsend e da CI – estas sociedades sem
recurso ao financiamento não poderiam prosseguir a sua actividade, visto estarem sobreendividadas.
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14.

Atenta a sua situação económica e financeira da EA e das suas participadas, Townsend e
da CI, em condições normais de mercado, a EA não teria conseguido obter junto de uma
instituição financeira um empréstimo no valor de € 600.181.334,67. (fls. 11829, 11830)

15.

Tanto assim que, poucos meses antes, em 28/11/2003, Joaquim Miguel Paupério
comunicou ao BCP só aceitar adquirir a Dazla, proprietária da EA, no pressuposto de que o
endividamento que esta sociedade tinha junto do BCP, de cerca de a € 72.700.000, fosse
regularizado através da entrega, em dação em cumprimento, da Juwain (cujo património
era, à data dos factos, apenas constituído pelo Terreno de Santo António). Ora, se a
detentora da EA não tinha capacidade para pagar o endividamento de € 72.700.000, por
maioria de razão, não teria face a € 600.181.334,67 (poucos meses depois) (fls. 9616v,
9617-9618, 12403-12405, 12428).

16.

O que é confirmado pela carta de Filipe de Jesus Pinhal de 20/12/2007, junta aos autos,
quando este afirma que o BCP procedeu a uma substituição dos créditos (perdas) sobre as
off-shore Cayman por financiamento concedido a uma única sociedade imobiliária (fls.
15638).

17.

Desta forma, o BCP patrocinava e controlava as políticas de gestão e operacionalidade da
Townsend e da CI através dos suprimentos prestados à CI.

18.

(iii) A venda da Townsend e da CI à EA (sociedade que, à data dos factos, não fazia parte
do perímetro de consolidação do BCP) permitiu ao BCP reter e obter a maioria dos
benefícios da actividade daquelas duas sociedades (cf. SIC 12.3 e 12.10/c). Com efeito:
a)

após a venda, a Townsend e a CI continuavam a ser controladas pelo BCP (uma vez
que eram sociedades por este patrocinadas);

b)

o BCP manteve sempre um envolvimento continuado com a CI:
(i)

a 31/12/2004 o BCP era detentor de uma participação de 5,75% na CI;

(ii)

a 31/12/2006 o BCP era detentor de uma participação de 11,5% na CI;

(iii) a 31/12/2007 o BCP detinha 90% na CI; (fls. 11771v)
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(iv) todos imóveis detidos pela CI, e os que esta viesse a adquirir no futuro,
estavam onerados ao BCP. De acordo com esta garantia, a EA não poderia
dispor (alienar) dos activos da CI sem consentimento prévio do BCP (cf. IAS
39.23) – donde a possibilidade de alienar este património continuou na
dependência do BCP; (fls. 2688, 2746v, 2739, 3559, 5975v, 5976 e 5979, 11091, 12124,
12240, 12464)

(v)

a EA era administrada por Joaquim Miguel Paupério, com quem,
historicamente, o BCP tinha relações de grande proximidade (fls. 3494-3520)
uma

vez

que

aquele

exerceu

funções

de

Administrador

do

BII,

ininterruptamente, desde 1992 até 23/07/2003 (data em que cessou funções, por
renúncia); esta renúncia foi registada apenas a 03/12/2003, isto é, 6 dias antes
da aquisição da EA por Joaquim Miguel Paupério; (fls. 3494-3510, 3507)
c)

o projecto Baía de Luanda estava avaliado nas contas do BCP pelo valor dos
suprimentos concedidos pelo BCP à CI no montante de € 300 milhões, quando o
valor de investimento havido sido de cerca de € 30 milhões; quando da reaquisição
da CI (que, nessa data, dominava a Townsend) o BCP permitiu-se reavaliar o
projecto «Baía de Luanda» ao justo valor de acordo com as normas da IFRS 3.24 –
ao invés de ter de avaliar este património de acordo com a IAS 16.15 ao seu valor de
custo;

d)

isto só foi possível porquanto o BCP não reconheceu que dominava a CI quando
adquiriu a «Baía de Luanda». Com efeito, caso o BCP tivesse sempre reconhecido a
CI como uma sociedade dentro do seu perímetro de consolidação, a «Baía de
Luanda» teria de ter sido valorizada ao valor de custo, i.e. cerca de € 30 milhões (cf.
parágrafo 15 da IAS 16) – e já não àquele que foi qualificado pelo BCP como o seu
justo valor, € 300 milhões (fls. 9926, 11552, 11769v, 12127, 12151, 12231-12239).

19.

(iv) Acresce, ainda, que os riscos de actividade da Townsend e CI continuaram no BCP
atento o disposto, adicionalmente, na da SIC 12.10/c. Com efeito:
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20.

A IAS 39.21 dá exemplos sobre a perda ou retenção de controlo por parte da sociedade que
procede à alienação (o que concretiza a noção de riscos e benefícios dos parágrafos 10/c da
SIC 12).

21.

Estabelece a IAS 39.21 que “A transferência de riscos e vantagens (ver parágrafo 20) é
avaliada por comparação da exposição da entidade, antes e depois da transferência, com
a variabilidade das quantias e a tempestividade dos fluxos de caixa líquidos do activo
transferido. Uma entidade reteve substancialmente todos os riscos e vantagens da
propriedade de um activo financeiro se a sua exposição à variabilidade do valor presente
dos fluxos de caixa líquidos futuros resultantes do activo financeiro não se alterar
significativamente como resultado da transferência (…). Uma entidade transferiu
substancialmente todos os riscos e vantagens da propriedade de um activo financeiro se a
sua exposição a essa variabilidade já não for significativa em relação à variabilidade total
do valor presente dos fluxos de caixa líquidos futuros associados ao activo financeiro
(…)”.

22.

O BCP manteve o risco de crédito (i.e. de não receber os montantes de empréstimo que
concedeu) face à Townsend e à CI. Com efeito:
a)

O BCP, antes da alienação da Townsend à EA (a 26/03/2004) era credor da
Townsend em € 593.697.585,63; (fls. 2688, 2746v e 5975v, 5976)

b)

O BCP, depois da alienação da Townsend à EA (a 26/03/2004):
(i)

continuou a ser credor da Townsend em € 593.697.585,63 até 30/03/2004;

(ii)

todavia, a Townsend (como supra se demonstrou) liquidou a dívida perante o
BCP com recurso a suprimentos (de € 581.300.000) que lhe foram concedidos
pela EA (a 30/03/2004) que, por sua vez, provêm de um empréstimo (de
25/03/2004) no valor de € 600.181.334,67 concedido pelo BCP à EA; (fls.
2527, 2773v-2775 e 5976, 10581)
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(iii) as garantias prestada pela EA, Townsend e CI (nos empréstimos concedidos a
estas entidades), durante todo o período, tiveram sempre um valor inferior ao
dos empréstimos contraídos perante o BCP.
Donde o BCP, depois da alienação da Townsend, aumentou a sua exposição ao crédito
(risco) de € 593.697.585,63 para € 600.181.334,67.
23.

Acresce que, como resulta dos factos provados, o empréstimo de € 600.181.334,67 (e os
juros cobrados) foi pago, em substância, pelo BCP. Pelo que a alteração formal de credor
em nada alterou (ou beneficiou) o BCP.

24.

(v) Do exposto – sobretudo a alienação e re-aquisição da CI (quando esta já tinha adquirido
a «Baia de Luanda» – permitindo-se, assim, o BCP, registá-la contabilisticamente ao justo
valor) – resulta que o BCP conduziu a actividade da Townsend e da CI de acordo com as
suas necessidades específicas de negócio de forma que o BCP obtivesse benefícios do
funcionamento daquelas sociedades (cf. SIC 12.10/a).

25.

Com efeito, a alienação e re-aquisição da CI (quando esta já detinha a Townsend) pelo
BCP teve o propósito de fazer gerar mais valias contabilísticas que ocultassem, ainda que
parcialmente, os prejuízos que tinham sido sofridas pelas 17 Off-shore Cayman mas que
nunca haviam sido reconhecidos dos documentos de prestação de contas do BCP.

B.2.2) Restantes off-shore Góis Ferreira
1.

Como se demonstra no Anexo 5 à Decisão, são off-shore relacionadas com Góis Ferreira
(i) duas sociedades designadas por Somerset Associates Limited (uma sedeada em Ilha de
Man; outra sedeada nas BVI), a Hendry (International) Limited, a Sherwell International
Limited; a Sevendale Investments (International) Limited e a Townsend Associates Corp.
(Townsend).

2.

À Townsend já nos referimos supra. Relativamente às restantes:
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3.

(i) As off-shore Somerset – porque o seu capital social era detido indirectamente pelo BCP
(via Servitrust) – tinham de ser consolidadas de acordo com o disposto na IAS.27.12 e
IAS.27.13. Com efeito:

4.

Estabelece a IAS 27.12 que “As demonstrações financeiras consolidadas devem incluir
todas as subsidiárias da empresa-mãe.”.

5.

Mais estabelece a IAS 27.13 que “Presume-se a existência de controlo quando a empresamãe for proprietária, directa ou indirectamente através de subsidiárias, de mais de metade
do poder de voto de uma entidade a não ser que, em circunstâncias excepcionais, possa
ficar claramente demonstrado que essa propriedade não constitui controlo. (…)”.

6.

(ii) Como se demonstrou as off-shore Góis Ferreira (apesar de identificadas pelo BCP
como entidades relacionadas com Góis Ferreira) eram, na verdade, sociedades veículo do
BCP.

7.

Donde, as restantes off-shore Góis Ferreira tinham ser consolidadas em obediência ao
disposto na SIC 12.3 e SIC 12.10 (supra citadas). Com efeito:
a)

são sociedades criadas e patrocinadas pelo BCP;

b)

em substância, as suas actividades eram conduzidas pelo BCP (de acordo com as
necessidades específicas de negócio do BCP);

c)

o BCP tomou todas decisão de investimento estabelecendo para tal um mecanismo de
«auto-pilot» para obter a maioria dos benefícios da actividade destas off-shore;

d)

o BCP estava exposto aos riscos inerentes às actividades destas off-shore (atento o
financiamento prestado e as garantias existentes).

B.2.3) Síntese
À luz do exposto, desde 2004 até 2006, o BCP devia ter consolidado:
a)

a Townsend (cf. SIC 12.3, SIC 12.10.c; ou, subsidiariamente, SIC 12.10/a);
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b)

a CI (cf. SIC 12.3, SIC 12.10.c; ou, subsidiariamente, SIC 12.10/a);

c)

as (restantes) off-shore Góis Ferreira (cf. SIC 12.3 e SIC 12.10.a, b e c).

B.3) Valorização da «Baía de Luanda»
1.

O BCP não reconheceu a CI no seu perímetro de consolidação nas contas anuais de 2004 a
2006, permitindo-se, por isso, o BCP valorizar o projecto «Baía de Luanda» ao justo valor
quando da re-aquisição da CI, não registando quaisquer imparidades nos suprimentos
concedidos pelo BCP à CI no montante de €300 milhões, que teria que efectuar caso o
investimento na Baía de Luanda tivesse sido registado pelo seu valor de custo de acordo
com a IAS 16.5. (fls. 9926, 11552, 11769v, 12127, 12151, 12231-12239).

2.

Fê-lo ao abrigo do disposto na IFRS 3.24.

3.

Sucede que, como se demonstrou, a CI tinha de ser incluída no perímetro de consolidação
do BCP (também nas contas anuais de 2004 a 2006) o que implicava a valorização do
projecto «Baía de Luanda» ao valor de custo. Com efeito:
a)

Ao projecto «Baía de Luanda», desde a sua concepção até à sua conclusão (que ainda
não tinha ocorrido a 31/12/2006), é aplicável a IAS 16.1. que prescreve o tratamento
contabilístico para activos fixos tangíveis, de forma a que os utentes das
demonstrações financeiras possam discernir a informação acerca do investimento de
uma entidade nos seus activos fixos tangíveis, bem como as alterações nesse
investimento.

b)

Estabelece a IAS 16.5. que “Uma entidade deve aplicar esta Norma a propriedades
que estejam a ser construídas ou desenvolvidas para futuro uso como propriedades
de investimento, mas que não satisfaçam ainda a definição de “propriedade de
investimento” constante da IAS 40 Propriedades de Investimento (…)”;

c)

Mais estabelece a IAS 16.6. que “Os termos que se seguem são usados nesta Norma
com os significados especificados: custo é a quantia de caixa ou seus equivalentes
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paga ou o justo valor de outra retribuição dada para adquirir um activo no momento
da sua aquisição ou construção.”;
d)

Dispõe, ainda, a IAS 16.15 que “Um item do activo fixo tangível que seja
classificado para reconhecimento como um activo deve ser mensurado pelo seu
custo.”.

4.

Pelo que, à luz do exposto, como supra se disse, a aquisição do projecto «Baía de Luanda»
pelo BCP implicava a valorização contabilística de acordo com o valor de custo.

5.

Aliás, mesmo admitindo que o Projecto Baia de Luanda tenha sido adquirido,
exclusivamente para desenvolvimento com objectivo de venda (como inventário da CI –
sendo esta detida pelo BCP), aplicar-se-ia a IAS 2 e o método de contabilização seria
igualmente o custo de aquisição capitalizável com todos os custos suportados até que o
projecto estivesse concluído (IAS 2.10), obtendo-se assim o mesmo resultado da IAS16.15.
Com efeito:

6.

A IAS 2.10 estabelece que “O custo dos inventários deve incluir todos os custos de
compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu
local e na sua condição actuais.”.

7.

O que também faria com que os imóveis adquiridos em dação em cumprimento da dívida
da EA tivessem de ser valorizados ao seu custo de aquisição (ao invés de ser ao justo
valor).

B.4) Método de Consolidação e Anulação de Juros
1.

Estabelece a IAS 27.24. “Os saldos, transacções, rendimentos e gastos intragrupo devem
ser eliminados por inteiro.”.

2.

Mais estabelece a IAS 27.25. que “Os saldos e transacções intragrupo, incluindo
rendimentos, gastos e dividendos, são eliminados por inteiro. Os resultados resultantes de
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transacções intragrupo que sejam reconhecidos nos activos, tais como inventários e
activos fixos, são eliminados por inteiro. (…)”.
3.

Donde os proveitos, custos e encargos reconhecidos durante o período entre 01/01/2004 a
31/12/2006 que provieram de operações entre empresas, dentro do perímetro de
consolidação do BCP, tinham de ser eliminados.

4.

In casu, o BCP não podia ter reconhecido, durante o período entre 01/01/2004 a
31/12/2006, os juros e comissões cobrados às off-shore (Cayman e Góis Ferreira), a
Moreira Rato, a Ilídio Duarte Monteiro e João Bernardino Gomes, CI (fls. 606, 649-705, 743911, 951-1015, 1048-1111, 1151-1220, 1251-1292, 1335-1399, 1435-1488, 1523-1588, 1624-1695, 17271785, 1821-1893, 1927-1991, 2039-2086, 2117-2185, 2223, 2247v-2271, 2272-2293, 2294-2312, 2319-2325,
2336-2338, 2352-2354, 2412-2414, 2452-2454, 2499-2510, 2536-2558, 2602-2625, 2631-2639, 2698-2717,
2718-2721, 2718v, 2719, 2724-2734, 3380-3386, 5315-5380, 5381-5455, 5456-5538, 5539-5794, 5795-5857,
5858-5868, 5869-5891, 5892-5957, 5958-5972, 8959-8976, 8949, 8956-8958, 11769v e fls. 82-100, 102-113,
114, 179-215, 217-239, 310-380, 382, 454, 474, 475-552, 553, 564).

5.

Também os juros e comissões cobrados à EA não podiam ser reconhecidos uma vez que,
em substância, se tratou de um empréstimo à Townsend e à CI e que na realidade os juros
cobrados foram pagos pelo BCP.

6.

Acresce que por rédito entende-se apenas o influxo bruto de benefícios económicos durante
o período proveniente do curso das actividades ordinárias de uma entidade quando esses
influxos resultarem em aumentos de capital próprio, que não sejam aumentos relacionados
com contribuições de participantes no capital próprio (cf. a IAS 18, parágrafo 7). Para tal
é necessário que o rédito gere efectivamente aumentos de património.

7.

No caso particular do rédito proveniente de juros, o parágrafo 29 da IAS 18 refere
expressamente que, o rédito proveniente do uso por outros de activos da empresa que
produzam juros, royalties e dividendos deve ser reconhecido (…), quando:
(a) seja provável que os benefícios económicos associados com a transacção fluam para a
empresa; e
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(b) a quantia do rédito possa ser fiavelmente mensurada.
8.

Sucede que em sede do pagamento dos juros cobrados pelo BCP à EA, estes não tinham
uma probabilidade de vir a ser recebidos, sem que para tal não fosse o próprio BCP a
municiar a EA com recursos dele próprio para o seu pagamento, já que os juros foram:
a)

pagos, formalmente, pela EA;

b)

mas, provieram de recursos directos ou indirectos do próprio BCP;

c)

atenta a situação financeira da EA esta não tinha condições de, autonomamente,
poder pagar o serviço da dívida;

pelo que, em caso algum, podiam ser reputados de rédito, por falta de verificação dos
requisitos exigidos pelo parágrafo 29 da IAS 18.

B.5) Reconhecimento de imparidades
1.

Estabelece a IAS 39.63 que existindo prova objectiva de que foi incorrida uma perda por
imparidade em empréstimos concedidos e contas a receber ou investimentos detidos até à
maturidade escriturados pelo custo amortizado, a quantia da perda é mensurada como a
diferença entre a quantia escriturada do activo e o valor presente dos fluxos de caixa
futuros estimados (excluindo as perdas de crédito futuras que não tenham sido incorridas)
descontado à taxa de juro efectiva original do activo financeiro (i.e. a taxa de juro efectiva
calculada no reconhecimento inicial). A quantia escriturada do activo deve ser reduzida
ou directamente ou através do uso de uma conta de abatimento. A quantia da perda deve
ser reconhecida nos resultados.

2.

Mais estabelece a IAS 39.65. que caso, num período subsequente, a quantia da perda por
imparidade diminuir e a diminuição puder ser objectivamente relacionada com um
acontecimento que ocorra após o reconhecimento da imparidade (tal como uma melhoria
na notação de crédito do devedor), a perda por imparidade anteriormente reconhecida
deve ser revertida seja directamente seja ajustando uma conta de abatimento. A reversão
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não deve resultar numa quantia escriturada do activo financeiro que exceda o que o custo
amortizado poderia ter sido, caso a imparidade não tivesse sido reconhecida à data em
que a imparidade foi revertida. A quantia da reversão deve ser reconhecida nos
resultados.
3.

Como já se demonstrou a EA e as off-shore Góis Ferreira não tinham capacidade de
liquidar a dívida pelo que deveria ter sido registada a imparidade respectiva.

4.

O que é confirmado pela carta de Filipe de Jesus Pinhal de 20/12/2007, junta aos autos,
quando se afirma que o BCP procedeu a uma substituição dos créditos (perdas) sobre as
off-shore Cayman por financiamento concedido a uma única sociedade imobiliária (fls.
15638).

5.

In casu, deviam ter sido reconhecidas imparidades resultantes da diferença entre o crédito
concedido às off-shore Góis Ferreira e à EA (que na substância foi concedido à Townsend
e à CI) e a valor dos fluxos de caixa à data e os futuros estimados – nos termos supra
expostos. Neste caso em concreto os fluxos de caixa futuros estimados resultam da
diferença entre o valor dos empréstimos concedidos e o valor das garantias, sendo que o
valor dos fluxos de caixa foram calculados com base no valor que se obteria pela alienação
destas garantias se existentes, no caso da CI (que neste caso os fluxos de caixa foram
valorizados pela sua situação Líquida (a diferença entre os Activos e os Passivos)).

B.6) Não desreconhecimento da Townsend e da CI ainda que não fosse exigível a
consolidação (argumentação a benefício de raciocínio)
1.

Ainda que não fosse exigível consolidação, o BCP não podia desreconhecer a Townsend e
a CI.

2.

Com efeito, a Townsend e a CI são activos financeiros (IAS 32.11) e a IAS 39 estabelece
no parágrafo 17 que “Uma entidade deve desreconhecer um activo financeiro quando, e
apenas quando:
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(a) os direitos contratuais aos fluxos de caixa resultantes do activo financeiro expiram;ou
(b) transfere o activo financeiro tal como definido nos parágrafos 18 e 19 e a transferência
se qualifica para desreconhecimento de acordo com o parágrafo 20.”
3.

Mais dispõe a IAS 39.20 que “Quando uma entidade transfere um activo financeiro (ver
parágrafo 18), deve avaliar até que ponto ela retém os riscos e vantagens da propriedade
do activo financeiro. Neste caso:
(a) se a entidade transferir substancialmente todos os riscos e vantagens da propriedade
do activo financeiro, a entidade deve desreconhecer o activo financeiro e reconhecer
separadamente como activos ou passivos quaisquer direitos e obrigações criados ou
retidos com a transferência.
(b) se a entidade retiver substancialmente todos os riscos e vantagens da propriedade do
activo financeiro, a entidade deve continuar a reconhecer o activo financeiro.
(c) se a entidade não transferir nem retiver substancialmente todos os riscos e vantagens
da propriedade do activo financeiro, a entidade deve determinar se reteve o controlo do
activo financeiro. Neste caso:
(i) se a entidade não reteve o controlo, ela deve desreconhecer o activo financeiro e
reconhecer separadamente como activos ou passivos quaisquer direitos e obrigações
criados ou retidos com a transferência.
(ii) se a entidade reteve o controlo, ela deve continuar a reconhecer o activo
financeiro até ao ponto do seu envolvimento continuado no activo financeiro (ver
parágrafo 30).”.

4.

Conforme supra exposto, o BCP, em substância, reteve substancialmente todos os riscos e
vantagens da Townsend e da CI.

5.

Pelo que o BCP nunca podia ter desreconhecido a Townsend e a CI e, em consequências,
os activos e passivos destas sociedades deveriam figurar nas demonstrações financeiras do
BCP.
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B.7) Acções Próprias e Constituição de Reservas
B.7.1) Não identificação exacta do número de acções próprias
1.

De acordo com o artigo 325.º-A do CSC, as acções de uma sociedade anónima subscritas,
adquiridas ou detidas por uma sociedade daquela dependente, directa ou indirectamente,
consideram-se, para todos os efeitos, acções próprias da sociedade dominante.

2.

Esta equiparação aplica-se ainda que a sociedade dependente tenha a sede efectiva ou a
sede estatutária no estrangeiro, desde que a sociedade dominante esteja sujeita à lei
portuguesa (artigo 325.º-A/3 do CSC).

3.

O artigo 324.º/2 do CSC estabelece que no relatório anual do Conselho de Administração
ou do Conselho de Administração Executivo devem ser claramente indicados:
(i)

O número de acções próprias adquiridas durante o exercício, os motivos das
aquisições efectuadas e os desembolsos da sociedade;

(ii)

O número de acções próprias alienadas durante o exercício, os motivos das
alienações efectuadas e os embolsos da sociedade;

(iii) O número de acções próprias da sociedade por ela detidas no fim do exercício.
4.

De acordo com o artigo 66.º/2/d do CSC, na redacção em vigor à data dos factos, o
relatório da gestão da sociedade deverá indicar o número e o valor nominal de acções
próprias adquiridas ou alienadas durante o exercício, os motivos desses actos e o respectivo
preço, bem como o número e o valor nominal de todas as acções próprias detidas no fim do
exercício.

5.

Todavia, o BCP nunca reconheceu as acções próprias detidas pelas off-shore Cayman e
Góis Ferreira.
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B.7.2) Não constituição de reservas
1.

(i) No período compreendido entre 1999 e 2003 o BCP adquiriu acções próprias por via
das off-shore Cayman e off-shore Góis Ferreira (nos termos supra expostos).

2.

De acordo com o artigo 324.º/1/b do CSC enquanto a sociedade detiver acções próprias,
esta deverá tornar indisponível uma reserva de montante igual àquele por que elas estejam
contabilizadas.

3.

Este ajustamento deveria ter sido efectuado nas contas individuais do BCP (com reflexo
nas contas consolidadas) em cada uma das datas de reporte, por contrapartida da redução
das reservas distribuíveis.

4.

Todavia, no período compreendido entre 1999 e 2003, o BCP não constituiu uma reserva
de igual montante ao valor de aquisição em acções próprias (Reservas não distribuíveis)
(fls. 6904, 6905, 6910v, 6912v, 7007, 7008, 7091v, 7092v, 7147, 7149, 7229, 7231v, 7294v, 7295v, 7394v,
7395v).

5.

(ii) Nos termos do artigo 317.º/4 do CSC, como contrapartida da aquisição de acções
próprias, uma sociedade só pode entregar bens que, nos termos dos artigos 32.º e 33.º do
CSC, possam ser distribuídos aos sócios, devendo o valor dos bens distribuíveis ser, pelo
menos, igual ao dobro do valor a pagar por elas (princípio da intangibilidade do capital).

6.

Nos termos do artigo 33.º/1 do CSC não podem ser distribuídos aos sócios os lucros do
exercício que sejam necessários para cobrir prejuízos transitados ou para formar ou
reconstituir reservas impostas pela lei ou pelo contrato de sociedade.

7.

Donde, caso o BCP tivesse reconhecido as acções próprias adquiridas pelas off-shore
Cayman e off-shore Góis Ferreira (como lhe era imposto), teria de constituir reserva
indisponível de montante igual àquele por que as acções próprias estariam contabilizadas,
pelo que reduziria a sua disponibilidade para distribuir dividendos aos accionistas.
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8.

Os efeitos destas normas não foram acautelados, pelo que, quer a aquisição das respectivas
acções, quer as distribuições de dividendos nos exercícios em causa, violaram as normas
do CSC supra referidas.

9.

Com a troca das acções pelas notes ABN, em 31/12/2003, o BCP deixou de deter as acções
próprias por intermédio de entidades dependentes. Manteve, todavia, uma exposição
sintética aos riscos e benefício de pelo menos 4,98% de acções próprias durante mais um
ano. Efectivamente o ABN AMRO deteve as acções em nome próprio mas por conta do
BCP pelo que as acções não podem deixar de continuar a ser considerada acções próprias
(artigo 316.º do CSC), o que deveria igualmente ter sido reflectido no balanço do BCP e no
respectivo relatório de gestão.

10.

(iii) A aquisição de acções do BCP, às off-shore Cayman, pelo ABN AMRO configurou
um parqueamento de acções que é proibido pelo artigo artigo 316.º/2 do CSC.

B.7.3) Juros e comissões que foram indevidamente contabilizados
1.

Os valores agregados cobrados pelo BCP a títulos de juros e comissões, às off-shore
Cayman e Góis Ferreira e à EA, que foram indevidamente contabilizados como proveitos,
entre 1998 e 2007, ascenderam a € 197.277.788. (fls. 649 a 705, 743 a 911, 951 a 1015, 1048 a
1111, 1151 a 1220, 1251 a 1292, 1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 1727 a
1785, 1821 a 1893, 1927 a 1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891, 2117 a 2185, 5795 a 5857, 5892 a 5957)

2.

Os valores agregados, supra mencionados, resultam do somatório dos seguintes valores:
(fls. 649 a 705, 743 a 911, 951 a 1015, 1048 a 1111, 1151 a 1220, 1251 a 1292, 1335 a 1399 e 5858 a 5868,
1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 1727 a 1785, 1821 a 1893, 1927 a 1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891,
2117 a 2185, 5795 a 5857, 5892 a 5957)
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Quadro 7- Juros e Comissões Cobrados pelo BCP
(euros)
1998
Off-shore
Somerset
Hendry
Sherwell
Sevendale
Off- Shores Cayman
Total Juros
Comissões
Total Juros + Comissões

2000

2001

1.712.582
3.309.574

0
657.889
1.946.471
1.028.284
234.164
3.866.808
2.273.477

2.912.327
4.520.895
4.438.055
5.407.876
9.455.261
26.734.414

2.448.307
4.329.502
3.232.242
6.766.850
16.599.464
33.376.366

2.176.613
4.001.792
2.870.016
5.839.838
21.612.653
36.500.912

5.022.156

6.140.285

26.734.414

33.376.366

36.500.912

0
434.845
505.730
772.007

3.

1999

2002

2003

2004

2005

2006

1.865.926
3.412.990
2.447.747
4.961.542
15.965.398
28.653.602

1.456.338
2.743.285
1.995.400
4.024.986
14.568.094
24.788.103

1.243.243
2.352.656
1.737.696
0
12.933.990
18.267.585

1.623.145
2.671.298
2.179.213
0
7.299.955
13.773.611

284.216
0
1.588.662
0
2.147.876
4.020.755

28.653.602

24.788.103

18.267.585

13.773.611

4.020.755

Os supra mencionados valores (juros e comissões) foram indevidamente contabilizados
como proveitos uma vez que, estando as off-shore Cayman e Góis Ferreira e a CI dentro do
perímetro de consolidação do BCP (cf. artigo 2.º do DL 36/92), os montantes cobrados a
título de juros e comissões àquelas off-shore e à EA, deveriam ter sido eliminadas na
elaboração das Contas Consolidadas (cf. artigo 3.2 da Instrução (do Banco de Portugal) n.º
71/96).

4.

Também à luz da IAS 27.24 os saldos, transacções, rendimentos e gastos intragrupo devem
ser eliminados por inteiro.

5.

Nos termos da IAS 27.25: Os saldos e transacções intragrupo, incluindo rendimentos,
gastos e dividendos, são eliminados por inteiro. Os resultados resultantes de transacções
intragrupo que sejam reconhecidos nos activos, tais como inventários e activos fixos, são
eliminados por inteiro. As perdas intragrupo podem indicar uma imparidade que exija
reconhecimento nas demonstrações financeiras consolidadas. A IAS 12 Impostos sobre o
Rendimento aplica-se às diferenças temporárias que surgem da eliminação dos resultados
resultantes de transacções intragrupo.
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2007

6.

Também os juros e comissões cobrados à EA não podiam ser reconhecidos como já supra
se referiu e fundamentou.

7.

Donde, devem os juros e comissões cobrados às off-shore Góis Ferreira e Cayman e à EA
devem ser eliminadas das demonstrações consolidadas.

B.8) Terreno de Santo António
1.

À data da aquisição do Terreno de Santo António, o BCP contabilizou nas suas contas o
Terreno de Santo António pelo valor € 72.700.000, valor contabilístico do crédito (fls.
9635v e 9636).

2.

Devia tê-lo feito por € 10 milhões por ser este, como consta do elenco de factos provados,
o justo valor do terreno de Santo António.

3.

Ora, de acordo com a política contabilística do BCP (n.º 1/r): as aplicações por recuperação
de crédito incluem imóveis e títulos resultantes da resolução de contratos de crédito sobre
clientes. Estes activos são registados na rubrica Outros Activos sendo a sua mensuração
inicial efectuada pelo menor entre o seu justo valor e o valor contabilístico do crédito que
lhe deu origem (fls. 7711v)

4.

Pelo que esta política contabilística não foi cumprida na medida em o Terreno de Santo
António adquirido a título de dação em cumprimento (recuperação de crédito) foi
mensurado ao valor contabilístico do crédito quando deveria ter sido pelo justo valor,
atento ser este o mais baixo dos dois valores.

5.

Nem foram cumpridas as normas internacionais de relato financeiro. Com efeito:

6.

O justo valor do terreno teria que ser calculado tendo em atenção a transacção
efectivamente realizada por duas partes conhecedoras e independentes.

7.

As IFRS contêm um referencial específico para apuramento do justo valor de propriedades.
Com efeito o parágrafo 36 da IAS 40 refere que: o justo valor da propriedade de
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investimento é o preço pelo qual a propriedade poderia ser trocada entre partes
conhecedoras e dispostas a isso numa transacção em que não exista relacionamento entre
as mesmas (ver parágrafo 5). O justo valor exclui especificamente um preço estimado
inflacionado ou deflacionado por condições ou circunstâncias especiais tais como
financiamento atípico, acordos de venda e relocação, considerações especiais ou
concessões dadas por alguém associado à venda.
8.

Ademais o parágrafo 38 da IAS 40 refere que: O justo valor da propriedade de
investimento deve reflectir as condições de mercado à data do balanço.

9.

Mais refere a IAS 40.39 O justo valor é específico do tempo relativo a uma determinada
data. Dado que as condições de mercado podem mudar, a quantia relatada como justo
valor pode ser incorrecta ou não ser apropriada se estimada relativamente a outro
momento.

10.

Ora, à data de 31/12/2004 o terreno de Santo António não dispunha das licenças de
urbanização, pelo que a avaliação realizada pela Benege, que avaliava o terreno de Santo
António por € 64.287.100, assente nos pressupostos de que o terreno obteria as licenças de
loteamento, de que os projectos de loteamento e de infra-estruturas gerais seriam
aprovados, não figurava uma base de mensuração aceitável na determinação no justo valor
do terreno, para efeitos contabilísticos, na medida que não reflectia as condições de
mercado à data do balanço. (fls. 9608-9615v).

11.

Refira-se que tal é tão verdade, que o terreno ainda em 2008 não tinha obtido os alvarás de
construção que lhe permitiria o loteamento do terreno (fls. 11824-11826, 12371-12382).

12.

Donde face ao supra exposto, o terreno teria de ter sido reconhecido por € 10.000.000 e
não por € 64.287.100 (valor de avaliação da “Benege Serviços de Engenharia e
Avaliações”), nem por € 60,7 milhões (atento o valor do crédito reduzido das provisões
entretanto constituídas) (fls. 9635v).
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13.

Assim, os resultados do BCP em 2004 estariam sobreavaliados em € 50,7 milhões, tendo
em consideração que o BCP reconheceu perdas por imparidades em 2004 no montante de €
12 milhões (fls. 9635v).

Secção III Da Adequação dos Provisionamentos true and fair view
1.

Os seguintes arguidos alegam, designadamente, que (i) o nível de provisionamento para as
carteiras de crédito são baseadas num grau de subjectividade, (ii) que o Banco de Portugal,
desde 2002, passou a exigir que os bancos reportassem também as chamadas provisões
económicas e que no BCP, no período relevante, havia um excesso de provisões
contabilísticas sobre aquelas economicamente necessárias, (iii) que a elaboração de contas
de uma sociedade está legalmente subordinada a uma finalidade suprema absolutamente
prevalecente, que é a de ser feita uma representação verdadeira e correcta da situação
patrimonial e financeira e dos resultados da sociedade ("true and fair view”), o que levaria
à derrogação de normas que impusessem provisões adicionais:
a) Arguido Jardim Gonçalves (artigos 819-964 da contestação, fls. 15434-15471);
b) Arguido António Rodrigues (artigos 565-733 da contestação, fls. 15890-15967162).

2.

O arguido António Rodrigues faz, ainda, referência à provisão de 200 milhões de euros
referida no Relatório e Contas do BCP de 2002 (artigos 135-138 da contestação, fls.
15739-15740).

3.

(i) Como já se viu supra, o BCP devia ter consolidado um conjunto de entidades que
acumulavam perdas. Devia, ainda, em cúmulo ter registado provisões – o que teria sempre
de acontecer independentemente da consolidação.

4.

Assim o impunham, em suma, imperativamente as seguintes normas:
a) artigos 3.1 e 3.2 da Instrução (do Banco de Portugal) n.º 71/96 (fls. 6454-6475);
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O que também consta Auto de Declarções do Arguido António Rodrigues, a fls. 24298-24299.
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b) alínea ii) do ponto 4 do Capítulo VII do Anexo à Instrução (do Banco de Portugal) n.º
4/96;
c) artigo 2.º do Capítulo II do Anexo à Instrução (do Banco de Portugal) n.º 4/96;
d) artigo 2.º, alínea d) do Aviso (do Banco de Portugal) n.º 3/95;
e) artigo 10.º, n.º 1 e 3 do Aviso (do Banco de Portugal) n.º 3/95;
f)

artigos 2.3, 2.4 e 2.6 do Capítulo II do Anexo à Instrução (do Banco de Portugal) n.º
4/96;

g) artigos 1.º/a, 2.º e 3.º/1 do Aviso (do Banco de Portugal) n.º 3/95.
5.

(ii) No que respeita, especificamente, às provisões importa dizer que estas (tal como as
perdas de imparidades) são estimativas que se baseiam em julgamentos, efectuados pela
gestão, que devem reflectir as melhores previsões dos cash-flows que as empresas terão de
despender ou eventualmente não conseguir receber. O que deve ser feito atenta a
informação disponível à data do balanço.

6.

Contudo o julgamento efectuado pela gestão não é um acto livre, (absolutamente)
discricionário, que permita ao Conselho de Administração decidir o melhor momento
(porque mais oportuno para os interesses da instituição de crédito ou da sua
Administração) para constituir, ou não, as provisões ou montante de provisões a constituir.

7.

A constituição de provisões é obrigatória, independentemente dos actos de gestão,
sempre que ocorra um ou mais eventos de perda que tenham um impacto nos fluxos
de caixa futuros estimados do activo financeiro ou do grupo de activos financeiros que
possam ser fiavelmente estimados, devendo o valor das provisões (ou imparidades) a
registar reflectir a previsão actual de perdas nos fluxos de caixa futuros.
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8.

(ii.a) No que respeita, especificamente, às acções, o n.ºs 1 e 3 do n.º 10 do Aviso 3/95
dispõe que existindo uma desvalorização das mesmas, inferior ao seu valor contabilístico,
impõe-se o respectivo registo da perda potencial em causa163.

9.

Não estamos perante uma opção ou uma decisão que depende subjectivamente da vontade
do Conselho de Administração de uma instituição de crédito. Estamos perante um dever
que independe da gestão vender ou não, qualquer momento, o título em causa.

10.

Nessa medida, a aferição dessa perda potencial, e o seu reconhecimento, ao abrigo de uma
provisão (ou imparidade), é autónoma face aos actos de gestão.

11.

(ii.b) Também no que diz respeito a provisões (ou imparidades) de crédito, essa análise
envolve um julgamento. Não estamos pertante uma mera aplicação mecânica decorrente de
uma qualquer fórmula em função de um crédito vencido, ou quando é declarado vencido.

12.

Mas, uma vez mais, não estamos perante um acto que fique na dependência de um acto de
gestão (livre e discricionário). Pudesse ser assim e o Conselho de Administração do BCP
(ou de qualquer outra instituição de crédito) poderia ir adiando o provisionamento em
situações em que o activo, de facto, (já) estivesse em perda potencial (i.e quando,
efectivamente, a capacidade de receber cash-flow é menor que o valor contabilístico do
mesmo). No limite permitir-se-ia um adiamento ad aeternum sem o prudente e devido
acautelamento do risco de exposição creditícia do mutuante, permitindo que o banco
divulgasse ao mercado documentos de prestação de contas que não reflectiam de forma
verdadeira e apropriada a sua situação económica, financeira e reditual. Pelos resultados a
que conduz bem se vê que não é assim.

13.

O que se exige para o provisionamento é um julgamento que incida na determinação de
uma estimativa de fluxos de caixa. O que não pode, de forma alguma, ser convertido numa
“opção” (livre) do momento em que seja “apropriado” reconhecer as referidas imparidades,
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Mais se diga que desde 2001 que as off-shore Cayman e Góis Ferreira tinham sempre resultados negativos uma
vez que os custos e perdas (nos investimentos mobiliários e nos juros incorridos) em muito suplantavam os
rendimentos gerados (dividendos). Verificando-se sistematicamente que os activos eram sempre inferiores ao
passivo (reflectindo um património negativo), encontrando-se em situação de insolvência.
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sob pena de destorcer-se completamente a imagem dos activos que se pretende apresentar,
levando os investidores a formarem juízos incorrectos de avaliação da posição financeira
da empresa e da sua performance).
14.

É inequívoco que existindo créditos vencidos as provisões tinham de ter sido
constituídas e, nestes casos, as normas determinam montantes mínimo inequívocos e
objectivos.

15.

No caso dos autos existiam acontecimentos objectivos de perda que obrigavam à
constituição de provisões: a desvalorização continuada dos colaterais face aos
financiamentos concedidos, sem reforço das garantias e sem qualquer possibilidade de
recorrer a outras fontes de cash-flow. Pelo que tinham de ter sido, obrigatoriamente,
constituídas as provisões.Tal situação decorre inequivocamente dos parágrafos 58 a 65 da
IAS 39.

16.

(ii.c) Os montantes registados de provisões devem representar fielmente o montante
previsto na diminuição dos impactos futuros nos cash-flows.

17.

(ii.c.1) No caso da desvalorização dos títulos, o montante das provisões deverá ser igual à
diferença entre o valor inscrito e o seu valor de mercado. Atente-se que, conforme refere o
AG164 84, se o crédito for colateralizado, avalia-se o cash-in-flow pelo justo valor do
colateral, que, sendo cotado, é o preço de cotação à data da avaliação (menos qualquer
custo de venda que é manifestamente insignificante nas circunstâncias).

18.

Ademais esclarece-se que a Acusação imputa a necessidade de provisionamento, até
31/12/2004, do deficit existente, nas contas consolidadas, entre o valor contabilístico das
acções próprias e o seu valor de mercado. Em acréscimo, atente-se que as acções próprias
deviam ser consideradas como títulos de negociação já que, como esclarece o Anexo à
Instrução n.º 15/98, apenas podiam ser considerados títulos de investimento se os mesmos
fossem adquiridos por reembolso de créditos. Sendo títulos de negociação os critérios
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Aplication Guindance.
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valorimétricos previstos no capítulo V do Anexo à Instrução 4/96 é peremptório no sentido
de que “Serão objecto de reavaliação diária (…) os títulos de negociação (…) em função
da cotação de mercado” (alínea b) do n.º 1), sendo que o BCP tinha sempre de registar em
resultados as diferenças entre o valor da aquisição e o valor de cotação no mercado, em
cada data de balanço.
19.

Tal assenta no facto de, em termos consolidados, (i) os saldos intra-grupo serem anulados e
(ii) ao invés de créditos utilizados para a aquisição de acções próprias, do balanço
constariam as referidas acções próprias (valorizadas sinteticamente pelo crédito inerente), e
pelos prejuízos efectivamente incorridos quando já não existiam acções na carteira das
sociedades off-shore.

20.

Neste caso a provisão em falta, tecnicamente, não é uma provisão de crédito mas sim uma
provisão para menos-valias de títulos (porque as acções próprias até então eram
consideradas títulos no activo do banco).

21.

Neste caso, inequivocamente, a provisão teria de ser constituída porque a cotação das
acções era inferior ao valor contabilístico do activo reconhecido.

22.

(ii.c.2) No caso dos créditos, o montante das provisões deverá ser igual ao montante de
financiamento que não é recuperado.

23.

Mais se esclarece que, ainda que formalmente, o devedor dos créditos concedidos às offshore Cayman tenha sido alterado, a verdade é que os mesmos se mantiveram
materialmente os mesmos, não tendo havido qualquer reforço adequado das garantias
prestadas – como prevê o n.º 3 do ponto 3.º do Aviso 3/95 –, nem o pagamento de juros
através de meios gerados com a actividade prosseguida pelas sociedades (dividendos).
Com efeito, na verdade:
a) Frederico Moreira Rato, João Bernardino Gomes e Ilídio Duarte Monteiro não
prestaram quaisquer garantias pessoais, sendo que pelos referidos créditos
continuaram a responder tão-somente os activos das sociedades;
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b) O valor dos imóveis detidos pela EA era manifestamente insuficiente para garantir o
crédito em questão, além de que, e fundamentalmente, os imóveis detidos pela EA
nunca foram dados em garantia do cumprimento do crédito concedido pelo BCP,
limitando-se aquela sociedade a comprometer-se a não aliená-los ou onerá-los, mas
nunca foi registado nenhuma hipoteca sobre os mesmos.
24.

(iii) A alegada exigência, a que os bancos foram sujeitos pelo Banco de Portugal, de
reporte semestral de um relatório (elaborado pelos auditores externos) com a quantificação
das provisões adequadas ao risco implícito na respectiva carteira de crédito é
absolutamente irrelevante para o objecto dos autos.

25.

(iii.a) A quantificação das provisões económicas com o consequente e eventual registo
contabilístico de uma provisão genérica, não dispensa as instituições de crédito da
constituição das provisões obrigatórias cujos mínimos se encontram previstos no
Aviso n.º 3/95.

26.

Nos termos deste Aviso, as instituições de crédito estão obrigadas a constituir um montante
mínimo de provisões para acautelar a exposição aos riscos de crédito, para menos-valias de
títulos e imobilizações financeiras.

27.

No âmbito das provisões para riscos de crédito importa ainda distinguir as provisões para
“risco específico de crédito” e “riscos gerais de crédito”. Nada impedia que as instituições
de crédito, para além do legalmente exigido, e numa lógica de racionalidade económica,
procedessem à constituição de provisões com aquela natureza num montante superior ao
limite mínimo determinado pelo Aviso, outrossim, à constituição de provisões que
visassem acautelar outros riscos que não os associados ou inerentes ao financiamento
concedido pela entidade mutuante.

28.

Assim, o facto de o BCP ter eventualmente registado valores muito elevados de provisões
genéricas e ter, inclusivamente constituído no exercício de 2002 uma provisão genérica
para riscos bancários gerais no montante de 200 milhões de euros, não o desonerava da
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obrigação de constituir as provisões legalmente exigíveis no Aviso n.º 3/95, face ao
risco de crédito e menos-valias de títulos, de imobilizações financeiras, quer quanto aos
financiamentos concedidos às 17 Sociedades Cayman quer quanto ao financiamento
concedido às Sociedades Góis Ferreira.
29.

(iii.b) O ponto 1 do n.º 3 do Aviso n.º3/95 determina o seu enquadramento em classes de
risco, as quais “reflectem o escalonamento temporal dos créditos e juros vencidos em
função do período decorrido após o respectivo vencimento ou o período decorrido após a
data em que tenha sido formalmente apresentada ao devedor a exigência da sua
liquidação”.

30.

Esta disposição permite-nos concluir, ao arrepio do que pretendem as Defesas dos
arguidos, que existe obrigação de constituição de provisões para crédito vencido em duas
circunstâncias: (i) quando o mesmo ocorra pelo decurso temporal do plano de serviço
da dívida (fim do prazo) ou (ii) quando o devedor for interpelado para proceder à sua
liquidação em face do preenchimento de mecanismos legal e contratualmente previstos
(como sucede, nomeadamente, nos casos em que a entidade mutuante desencadeia um
processo de amortização total antecipada do crédito).

31.

Os resultados de diferente interpretação são insuportáveis, como já se viu. Com efeito, caso
a constituição obrigatória de provisões estivesse dependente da iniciativa da instituição de
crédito de interpelar o devedor, então, os créditos não pagos poderiam não ser
provisionados ad aeternum. O que significaria aceitar que os Bancos poderiam ficar
desprotegido do risco de exposição creditícia dos mutuantes, sem nenhuma consequência
legal. Não é, obviamente, assim.

32.

In casu, todos os créditos concedidos às 17 sociedades Cayman e às Sociedades Góis
Ferreira tinham um prazo de vencimento, findo o qual ocorria a sua renovação. E, de
acordo com o ponto 3 do n.º 3 do Aviso n.º 3/95 “A prorrogação ou renovação dos
créditos vencidos não interrompe a contagem dos períodos referidos nos parágrafos
anteriores nem isenta as instituições de constituírem as respectivas provisões, salvo se
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forem adequadamente reforçadas as garantias constituídas ou se forem integralmente
pagos pelo devedor os juros e outros encargos vencidos”.
33.

Assim, uma vez que, a partir do ano de 2001, as garantias associadas àqueles créditos
nunca foram reforçadas e que a actividade desenvolvida pelas sociedades deixou de gerar
meios para proceder ao pagamento dos juros que, entretanto, se venceram, o BCP estava
inequivocamente obrigado a constituir provisões específicas para aqueles créditos.

34.

(iv) No que respeita, ainda, à provisão de 200 milhões de euros constituída pelo BCP
(referida nos documentos de prestação de contas do BCP de 2002), cumpre esclarecer
que tendo a mesma sido constituída para riscos bancários gerais, não podia visar
cobrir a insuficiência de activos das offshore Cayman.

35.

No relatório e contas de 2002 esta situação era comprovada “A provisão para riscos
bancários gerais no montante de 200 milhões de Euros, foi constituída por contrapartida
de custos extraordinários do exercício de 2002 para fazer face aos riscos inerentes à
actividade do Grupo na actual conjuntura económica nacional e os contingentes
desenvolvimentos do contexto geopolítico internacional.” (fls. 7307).

36.

Também neste sentido testemunhou o Auditor do BCP, Vítor Ribeirinho:
“CMVM: Na carta enviada ao Governador do Banco de Portugal, datada de 20/12/2007,
o Dr. Filipe de Jesus Pinhal afirma que “O Conselho de Administração deliberou, ainda,
no final deste ano de 2002, a constituição de uma provisão extraordinária de 200 milhões
de euros” (fls. 15638). Que motivos determinaram a constituição desta provisão? Esta
provisão visava cobrir a insuficiência de activos das offshore Cayman? Conhece análises
ou estudos elaborados relativamente à constituição dessa provisão?
R: Como disse e bem, está devidamente divulgado nas demonstrações financeiras do
Grupo em 2002 em nota específica que foi igualmente incluída no Prospecto de Aumento
de Capital do Banco ocorrido em 2003. Tenho memória da nota e remeto para o que lá
está. Na nota 36 do Relatório de 2002 é referido: “Provisão para riscos bancários gerais
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no montante de 200 milhões de euros não obrigatória de acordo com as normas
regulamentares. Esta medida visou reforçar a solidez patrimonial do Banco e a cobertura
dos riscos por provisões, dada a actual conjuntura económica nacional e os contingentes
desenvolvimentos do contexto geopolítico internacional. Esta decisão teve também em
consideração a incerteza que subsiste nos mercados de capitais, bem como da evolução
económica nacional projectada para 2003, que justificam medidas de prudência
adicional”. O Prospecto de Oferta Pública de capital é de Março de 2003.” (fls. 23358
linhas 19 a 25, 23359 linhas 1 a 17)165.

165

Vide também as declarações prestadas:
pelo arguido Filipe Pinhal “CMVM: Na carta enviada ao Governador do Banco de Portugal, datada de
20/12/2007, afirma que “O Conselho de Administração deliberou, ainda, no final deste ano de 2002, a
constituição de uma provisão extraordinária de 200 milhões de euros” (fls. 15638). Esta provisão visava
cobrir a insuficiência de activos das offshore Cayman?
R: A provisão foi constituída para riscos bancários gerais. Eu perguntei se aquela provisão, tendo em conta
que o banco sempre havia declarado previamente que estava sobreprovisionado, se essa provisão estava
relacionada com qualquer risco de crédito e foi-me referido que não.
Que seja do meu conhecimento, a provisão não visava cobrir a insuficiência de activos das offshore Cayman.”
(fls. 21421-21422).
b) pelo arguido António Castro Henriques:
“CMVM: Na carta enviada pelo Dr. Filipe de Jesus Pinhal, então Presidente do Conselho de Administração
Executivo do BCP, ao Governador do Banco de Portugal, datada de 20/12/2007, afirma-se que “O Conselho
de Administração deliberou, ainda, no final deste ano de 2002, a constituição de uma provisão extraordinária
de 200 milhões de euros”. Recorda-se da constituição desta provisão? Esta provisão visava cobrir a
insuficiência de activos das offshore Cayman?
R: Eu não me recordo que esse seja o teor da carta do Dr. Filipe Pinhal. Recordo-me da constituição da
provisão, mas não teve lugar em 2002, a decisão teve lugar já em Janeiro de 2003, numa reunião do CA, na
véspera da apresentação das contas anuais. Não foi estabelecida qualquer relação entre a constituição dessa
provisão e quaisquer créditos concretos.
A proposta foi apresentada a Conselho, visando coisas completamente diferentes, designadamente proteger o
Banco contra uma eventual degradação dos mercados de crédito, contra uma continuação de uma situação
adversa dos mercados de capitais e proteger o Banco dos riscos da actividade seguradora. Estes foram os
motivos apresentados por AR, suportados por análise do CC (em documento que não foi distribuído), para
justificar a proposta de constituição de uma provisão de € 200 milhões. Não foi estabelecido qualquer nexo
entre posições creditícias, aliás se tivesse sido, a provisão tinha de ter uma natureza diferente.
A proposta aliás constituiu surpresa para boa parte dos membros do conselho que sobre ela pediram
explicações.
Com esta resposta eu não estou a por em causa o que FP diz na carta ao BdP, mas o que me recordo é o que
acabo de expor e não corrobora os pressupostos da pergunta da CMVM” (fls. 21466 -21467).
c) Pelas testemunhas Figueiredo Lopes (fls. 22200-22208), Nogueira Chaves (fls. 22213- 22214) e Ana Preto (fls.
22225 a 22229).
a)
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37.

Em acréscimo, em 2005, nos efeitos de transição para o novo normativo, as IFRS, o BCP
re-afectou este montante para outros fins distintos do acautelamento dos riscos específicos
(os activos em causa continuaram a padecer de provisionamento).

38.

Ademais, em qualquer caso, esta provisão não cobria o diferencial entre o valor dos
financiamentos e o valor dos activos (acções) detidas pelas off-shore que, em 2002,
superava largamente o valor de € 200 milhões de euros (ascendendo a mais de 467 milhões
de euros).

39.

Tanto mais que – saliente-se – para além das perdas objecto deste processo, que deviam ter
sido registadas e provisionadas, o BCP tinha, ainda, de constituir provisões para fazer face
aos demais riscos que eram inerentes à sua actividade. Defender que esta provisão
acautelaria os riscos provenientes aos créditos das off-shore teria como inevitável
consequência aceitar que o Banco estava desprotegido face aos riscos que efectivamente
esta provisão pretendeu acautelar em 2002 – riscos que também implicavam
provisionamente obrigatório (sob pena de, em tese, se estar perante um excesso de
provisionamento).

40.

Razão pela qual a provisão de 200 milhões de euros seria, sempre, em qualquer caso,
insuficiente.

41.

Acresce ainda que, mesmo do ponto de vista da apresentação das contas,
nomeadamente no que respeita à veracidade, completude e licitude da informação que é
disponibilizada ao mercado através das contas de uma instituição de crédito, é muito
diversa a contabilização de provisões genéricas (normalmente constituídas para
acautelar riscos gerais não determinados), do registo de provisões para riscos específicos,
que traduzem objectivamente o apuramento de perdas com este tipo de operações.

42.

(v) Por fim, cumpre salientar que as provisões tinham de ser constituídas, justamente,
para que a informação financeira divulgada fosse verdadeira e apropriada.
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43.

(v.a) Os arguidos pretendem iludir a questão colocando a questão em sentido contrário:
segundo os arguidos a constituição das provisões (exigidas pelas normas referidas) seria
susceptível de prejudicar a representação verdadeira e correcta da situação patrimonial e
financeira e dos resultados do BCP. Não é assim.

44.

O raciocínio dos arguidos assenta em vários pressupostos errados: (i) o de que o Banco não
estava obrigado a constituir provisões relativamente às off-shore Cayman e Góis Ferreira
(ii) e o de que a constituição de provisões genéricas e económicas, de algum modo,
substituía a constituição das provisões que o BCP estava obrigado a constituir por via do
Aviso n.º 3/95, (iii) que não é verdade que não tenham sido pagos juros. Não é assim.

45.

(v.b) Não é verdade que o BCP tivesse provisões em excesso. Os arguidos alegam mas
não o demonstram. Da prova produzida nos autos resulta, justamente, o contrário: o
BCP tinha provisões em falta.

46.

Como já se demonstrou o provisionamento era de constituição obrigatória, (i) não estava
dependente de uma decisão livre (e arbitrária) do Conselho de Administração, nem
dependia da interpelação dos devedores, (ii) a mudança nominal dos deveres (das off-shore
Cayman para Frederico Moreira Rato, João Bernanrdino Gomes e Ilídio Duarte Monteiro
e, subsequentemente, para a EA) não teve qualquer relevância e (iii) a constituição de
provisões económicas não substituía as exigidas pelo Aviso 3/95 (os deveres de
provisionamento eram cumulativos).

47.

Ademais, no quadro que se segue demonstra-se que o BCP tinha necessidades de
provisonamento mesmo que (a benefício de raciocínio) se pudesse entender que as
provisões económicas eram excessivas (nos montantes alegados pelos arguidos) e que as
podiam substituir as provisões cuja constituição era imposta pelo Aviso 3/95:
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31‐12‐2002
31‐12‐2003
31‐12‐2004
31‐12‐2005
31‐12‐2006

48.

Excesso de Provisões
Excesso de Provisões
Necessidade de
Económicas Constituídas
Económicas Constituídas
Provisionamento
Face às necessárias
Face às necessárias
Totais
(acumuladas)
72.846.000
72.846.000
‐467.373.532
146.338.000
219.184.000
‐593.605.594
48.298.000
267.482.000
‐551.488.277
13.815.000
281.297.000
‐409.911.545
12.737.000
294.034.000
‐300.000.000

Diferença
‐394.527.532
‐374.421.594
‐284.006.277
‐128.614.545
‐5.966.000

O diferencial entre o alegado excesso de provisões e a necessidade efectiva de
provisionamento total (resultante dos riscos gerados pelas off-shore Cayman e Góis
Ferreira e Terreno de Loulé) bem demonstra o deficit de constituição de provisões.

49.

(v.b) Por outro lado, quanto aos juros, importa dizer (do ponto de vista factual) que da
análise dos extractos bancários, conclui-se que, ao longo do período durante o qual as offshore Cayman e às off-shore Góis Ferreira tiveram actividade, o BCP cobrou montantes
pecuniários a títulos de juros, os quais foram suportados por um aumento dos saldos
de descobertos bancários e não geração de proveitos pelas mesmas (cf. fls. 606, 649-705,
743-911, 951-1015, 1048-1111, 1151-1220, 1251-1292, 1335-1399, 1435-1488, 1523-1588, 1624-1695,
1727-1785, 1821-1893, 1927-1991, 2039-2086, 2117-2185, 2223, 2247v-2271, 2272-2293, 2294-2312,
2319-2325, 2336-2338, 2352-2354, 2412-2414, 2452-2454, 2499-2510, 2536-2558, 2602-2625, 2631-2639,
2698-2717, 2718-2721, 2718v, 2719, 2724-2734, 3380-3386, 5315-5380, 5381-5455, 5456-5538, 5539-5794,
5795-5857, 5858-5868, 5869-5891, 5892-5957, 5958-5972, 8959-8976, 8949, 8956-8958, 11769v) e fls. 82100, 102-113, 114, 179-215, 217-239, 310-380, 382, 454, 474, 475-552, 553, 564; 33v, 46 e 47, 45v, 41-45,
46v e 46, 71, 164v, 158, 158v, 159, 160v, 161v, 168v, 169-173, 287v, fls. 286v, 286, 284, 285 e 301v, 300v e
301, 299v e 300, 299, 297v e 298, 293-297, 282, 285, 284, 293, 281 e 292v, 280 e 291v, 441, 440, 439v, 439,
438v, 438, 437, 431, 435v).

50.

Tendo em consideração que todas as sociedades deveriam ter sido incluídas no
perímetro de consolidação do BCP, como supra se demonstrou, os proveitos
registados pelo BCP referentes às off-shore Cayman e Góis Ferreira deveriam ter sido
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anulados na consolidação, em cumprimento do disposto no artigo 3.2 da Instrução (do
Banco de Portugal) n.º 71/96.
51.

Pelo que, atento o exposto, nem sequer releva saber se juros teriam ou não sido pagos. O
montante recebido pelo BCP deveria, em todo e qualquer caso, ter sido considerado como
uma redução do financiamento (tal como foi considerado na Acusação da CMVM).

52.

Acresce que, tendo ainda em consideração que as sociedades off-shore deveriam ter sido
consolidadas, os montantes que foram pagos a títulos de dividendos não deveriam ter sido
pagos pelo BCP na medida que de acordo com o artigo 325.º do CSC, as acções detidas por
estas sociedades deveriam ser consideradas como acções próprias e em consequência todos
os direitos inerentes estas acções estariam suspensos, designadamente, o direito a receber
dividendos (artigo 324.º do CSC). Assim, alegar que os montantes dos dividendos e vendas
de direitos (que não podiam ser recebidos) foram utilizados para pagar os juros cobrados,
não pode proceder por estar ferido de legalidade.

53.

Por outro lado, o montante que foi recebido aquando a alienação das notes ao ABN, no
montante de € 154.538.390 não se tratou um pagamento efectivo, mas sim, de um
financiamento do ABN, não se tratando, por isso de um recebimento de partes não
vinculadas ao próprio BCP.

54.

Com efeito, como se demonstra em sede própria, a alienação das acções BCP ao ABN não
constituiu uma venda verdadeira na medida que o Banco continuou substancialmente
exposto aos riscos e benefícios inerentes às acções. Assim o montante recebido do ABN
não representou mais que um novo financiamento que, posteriormente, originou a
necessidade do BCP reformular: em 2003 o BCP teve de devolver parte do montante
recebido de modo a acomodar a descida das acções que entretanto se tinha verificado.

55.

Assim, não se pode considerar que aquele pagamento representou um verdadeiro e efectivo
pagamento de juros. Na verdade, o montante que foi recebido não foi um montante
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definitivo e incondicional, o montante em causa teria de ser reembolsado, tal como se veio
a verificar, caso as acções desvalorizassem.
56.

Assim, pode-se dizer que a liquidez recebida pelo BCP que teve por fonte o ABN estava
afecta a contingências futuras que vieram a concretizar-se.

57.

Por fim, salienta-se que a alegação, dos arguidos, de que os rendimentos provenientes dos
dividendos e da alegada venda das acções pelo BCP (detidas pelas off-shore Cayman) ao
ABN não é coerente, nem se compagina, com a negação da necessidade de registar os
prejuízos que foram sido consecutivamente verificados (por conta de perdas associadas às
negociações de acções, nomeadamente as relativas ao contrato ABN).

58.

Por tudo isto, não se pode por isso afirmar que os juros lançados tenham sido
efectivamente pagos através dos recursos obtidos. O lançamento a descoberto dos juros
devedores não pode ser considerado, em substância, um pagamento efectivo dos mesmos,
pois os mesmos eram acomodados no montante do crédito concedido a descoberto, e por
outro lado, os supostos e alegados recebimentos não poderão sequer ser considerados como
meios de pagamento de juros.

59.

Por último, acrescente-se que, obviamente, também não se afigura também aceitável o
argumento segundo o qual os juros e comissões seriam pagos com recurso a crédito do
BCP, com recurso ao aumento dos saldos a descoberto, e que isso não seria impeditivo que
os mesmos serem contabilizados como proveitos por contrapartida do aumento das rubricas
de crédito concedido.

60.

Verificou-se, efectivamente, que, a partir de 2001, as 17 off-shore Cayman estavam em
perda, não tendo capacidade para fazer face ao serviço da dívida aportando valores
positivos decorrentes da sua actividade. Como tal, os juros não estavam a ser efectivamente
pagos, mas sim a ser capitalizados no montante dos descobertos, ou seja, foi o BCP que
suportou o pagamento destes juros através da concessão de crédito. Em consequência, os
juros em causa deveriam ter sido considerados vencidos.
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61.

Face ao exposto, tais proveitos deveriam ter sido considerados como não realizados por
parte do BCP, sendo que este Banco, ao ter registado proveitos por aumento das rubricas
de crédito, empolou (artificialmente), os resultados dos exercícios ao contabilizar
indevidamente, durante o período compreendido entre 1999 e 2006 (relevando para efeitos
infraccionais os anos de 2003 a 2006), os montantes cobrados às 17 off-shore Cayman,offshore Góis Ferreira e Edifícios Atlântico.

62.

(v.c) Posto isto, sublinha-se que o objectivo final das normas de relato financeiro é, como
dizem os arguidos, a divulgação de uma imagem verdadeira e apropriada dos resultados, da
posição financeira e respectivos fluxos de caixa, o qual está dependente da aplicação das
normas subjacente à apresentação dos documentos de prestação de contas. (cf. resulta hoje
da IAS 1.13).

63.

Sucede que (i) a não constituição das provisões legalmente exigidas e (ii) a
contabilização de juros que não foram, efectivamente, pagos, conduziu a um
«empolamento» (artificial) dos resultados do BCP. Ou seja, os documentos de prestação
de contas do BCP sobreavaliavam o banco porquanto davam uma imagem «mais positiva»
do que a realidade.

64.

Assim, não se nega que em casos raros e muitos excepcionais (sem semelhança alguma
como o caso dos autos) seja possível ponderar derrogações com os fundamentos que estão
definidos na Sétima Directiva quanto à derrogação das normas.

65.

Mas isso implicava, desde logo, que o Banco tivesse constituído todas as provisões
(mínimas) e subsequentemente tivesse averiguado da necessidade de constituir as
provisões económicas necessárias. Implicava também que nãio tivessem sido
contabilizados como proveitos juros que não foram efectivamente pagos. Não foi isso que
se passou.
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66.

Apenas nos casos em que tal tivesse sido cumprido e caso se verificasse que tal poderia
não representar de forma fiel a verdadeira imagem da posição financeira e dos resultados
(o que não era o caso do BCP), então, poder-se-ia ponderar a referida derrogação.

67.

Tanto é verdade que o BCP estava sub-provisionado que, nas contas referentes a
31/12/2007, divulgadas a 24/04/2008 no SDI – num contexto de dificuldades relativamente
aos rácios de capital do Banco –, o BCP veio introduzir correcção às contas passadas
procedendo ao registo de uma correcção no valor de € 300 milhões (fls. 7228, 80578277, 8189-8190).

68.

Pelo que se confirma que o princípio da true and fair view não estaria em causa se os
ajustamentos tivessem sido efectuados. Pelo contrário, era (também) este princípio que o
exigia.

Secção IV A Incorrecção do Registo dos Prejuízos Sofridos pelo Fundo de Pensões do BCP
1.

Os arguidos António Rodrigues (artigos 410-453 da contestação, a fls. 15838-15852) e
Paulo Teixeira Pinto (artigos 216-249 da contestação, a fls. 17522-17535) defendem que o
procedimento contabilístico adoptado pelo BCP – o registo, a título de “desvios actuariais”,
das variações de justo valor das contribuições em espécie de papel comercial da CI para o
Fundo de Pensões do Grupo BCP – era razoável e justificado.

2.

O BCP sofreu um conjunto de perdas, não reveladas ao mercado de forma tempestiva,
resultantes de transacções efectuadas por entidades sediadas em jurisdições off-shores.

3.

Essas perdas foram sendo subsequentemente reveladas, com natureza diferente daquela que
lhe deu origem, em momentos posterior(es) aquele(s) onde se verificou, quer a título de
“provisões de crédito” ou mesmo crédito incobrável, quer na tentativa de fazer substituir
parte dessas perdas por valorizações não realizadas de projectos imobiliários, quer em
desvios actuarias a serem reconhecidas no prazo de 20 anos.

317

4.

Importa referir que, caso todas essas perdas tivessem sido reconhecidas nos momentos em
que elas foram geradas, não se discutiria a forma como o BCP, posteriormente, fez com
que esse “deficit” fosse integrado na contabilidade por formas diferentes daquelas que
deveria tê-lo feito.

5.

Uma das formas que o BCP procurou “integrar” na contabilidade parte dessa perdas,
foi através de operações realizadas com o Fundo de Pensões (que cobre as
responsabilidades de benefícios de reforma que o BCP assume perante os seus
colaboradores).

6.

Salientam-se, os seguintes factos essenciais:
a)

a Comercial Imobiliária, S.A. (CI) emitiu papel comercial que foi transferido pelo
BCP para o seu Fundo de Pensões a título de contribuição ou dotação de meios para
o fundo e que administração deste aceitou.

b)

caso fosse efectuada uma avaliação, na data da transferência, poder-se-ia ter
concluído que a CI não teria condições para satisfazer o serviço da dívida sem que
fosse munida de meios a facultar pelo BCP.

c)

o pagamento das obrigações resultantes do papel comercial, emitido pela CI, apenas
seria cumprido caso o BCP “injectasse” meios financeiros na CI o que, por outros
palavras, significa que, em termos substanciais, não deixa de ser uma “dívida” do
BCP para com o Fundo de Pensões, que será liquidada por exclusiva vontade e sob
todo o controlo do BCP.

7.

A IAS 19.103 refere que os activos do plano (fundo de pensões) devem excluir (para
efeitos contabilísticos na entidade que reporta, que neste caso concreto é o BCP)
contribuições não pagas, assim como qualquer instrumento financeiro emitido pela
entidade (grupo BCP) não transferível.

8.

A questão coloca-se nessa vertente, isto é, efectivamente o papel comercial é um
instrumento transferível, isto é, pelas suas características de valor mobiliário, pode ser
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facilmente transaccionável e, inclusivamente, ser susceptível de admissão à negociação em
bolsa.
9.

Assim sendo, parece ser possível não excluir do plano (fundo de pensões) valores
mobiliários emitidos pelo grupo BCP (entidade que reporta) desde que esses valores
mobiliários sejam transferíveis.

10.

A questão, ainda assim, coloca-se na problemática da sua efectiva avaliação. Com efeito, o
prejuízo que resultou em €115 milhões tanto poderia ser revelado no início da contribuição
do BCP para o fundo, como em qualquer momento posterior, ficando esse exacto momento
exclusivamente dependente do BCP deixar de munir recursos para CI cumprir o serviço da
dívida.

11.

Nessa exacta medida se justifica que a primeira emissão de papel comercial tenha sido
cumprida, porque o BCP assegurou os respectivos meios e, na segunda emissão, tal não se
verificou, porque o mesmo BCP decidiu não o fazer.

12.

É visível, e não controvertido, que a CI não teria qualquer capacidade para cumprir o
serviço da dívida. No entanto o Fundo de Pensões, entidade autónoma do BCP, aceitou o
instrumento financeiro e suportou os prejuízos decorrentes de tal decisão.

13.

Nessa medida, prejuízos que deveriam ter sido registados pelo BCP, foram integrar o fundo
de pensões.

14.

Os prejuízos do fundo de pensões são revelados contabilisticamente como perdas
actuariais.

15.

Nos termos da IAS 19.92 a IAS 19.93A, as perdas actuariais podem ter três tratamentos
distintos: i) afectar os resultados imediatamente; ii) serem reconhecidos directamente em
capital próprio ou iii) utilizar o corredor e, tudo o que ultrapassar o corredor ser amortizado
ao longo da vida expectável remanescente dos trabalhadores (no caso do BCP 20 anos).

16.

O BCP utilizou a opção iii): contabiliza as perdas actuariais diferindo-as ao longo de 20
anos.
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17.

Assim se justifica que cerca de € 115 milhões, que vieram a ser suportados pelo fundo de
pensões, numa decisão tomada pela administração deste ao subscrever o referido
instrumento financeiro, esteja a ser diferido por 20 anos.

18.

Reitera-se que, caso o BCP tivesse efectivamente registado até 2006, os prejuízos
resultantes das off-shore, não teria protelado estas operações, como o fez, e teria registado
na data os prejuízos, não ficando por registar, ainda que de forma diferida, qualquer perda.

19.

As contas referentes ao ano de 2007 já proporcionaram informação aos investidores sob a
origem da perda actuarial verificada dos €115 milhões, na conjugação das notas 1, 48 e 54
do anexo.

20.

Atento o exposto admitem-se alterações (mas apenas) no que respeita à admissibilidade do
tratamento contabilístico dado ao Fundo de Pensões.

Capítulo II – Qualidade da Informação
1.

Nos termos do artigo 7.º/1 do CdVM:
a) na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro (que
vigorou de 01/03/2000 até 31/10/2007): “Deve ser completa, verdadeira, actual,
clara, objectiva e lícita a informação respeitante a valores mobiliários, a ofertas
públicas, a mercados de valores mobiliários, a actividades de intermediação e a
emitentes que seja susceptível de influenciar as decisões dos investidores ou que seja
prestada às entidades de supervisão e às entidades gestoras de mercados, de sistemas
de liquidação e de sistemas centralizados de valores mobiliários.”;
b) na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 357-A/2007, de 31 de Outubro (que
entrou em vigor a 01/11/2007.): “A informação respeitante a instrumentos
financeiros, a formas organizadas de negociação, às actividades de intermediação
financeira, à liquidação e à compensação de operações, a ofertas públicas de valores
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mobiliários e a emitentes deve ser completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e
lícita.”.
2.

O artigo 389.º/1 do CdVM:
a) na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro (que
vigorou de 01/03/2000 até 29/03/2006), estabelece que “Constitui contra-ordenação
muito grave a comunicação ou divulgação, por qualquer entidade e através de
qualquer meio, de informação relativa a valores mobiliários ou outros instrumentos
financeiros que não seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita.”;
b) na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 52/2006, de 15 de Março (que
vigorou de 30/03/2006 até 31/10/2007), estabelece que “Constitui contra-ordenação
muito grave a comunicação ou divulgação, por qualquer pessoa ou entidade e através
de qualquer meio, de informação que não seja completa, verdadeira, actual, clara,
objectiva e lícita.”;
c) na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 357-A/2007, de 31 de Outubro (que
entrou em vigor a 01/11/2007), estabelece que “Constitui contra-ordenação muito
grave:
a) A comunicação ou divulgação, por qualquer pessoa ou entidade, e através de
qualquer meio, de informação que não seja completa, verdadeira, actual, clara,
objectiva e lícita; (…)”.

3.

Os (i) documentos de prestação de contas consolidadas referentes aos anos de 1997 a 2006,
divulgados entre 1998 e 2007, (ii) a informação referente à actividade, resultados e
situação económica no 3.º trimestre de 2007 (divulgada a 06/11/2007) e (iii) o comunicado
supra transcrito, divulgado pelo BCP no SDI, a 23/12/2007, são relativos ao BCP
(emitente) e aos valores mobiliários por este emitidos.

4.

Com efeito, a informação diz respeito:
a) ao BCP, emitente que divulgou a informação e sobre a qual a mesma respeita;
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b) às acções do BCP, que são valores mobiliários nos termos do artigo 1.º/a do CdVM (e
instrumentos financeiros, à luz do artigo 2.º/2 do CdVM, na redacção actualmente em
vigor).
5.

Os (i) documentos de prestação de contas consolidadas anuais e a (ii) informação referente
à actividade, resultados e situação económica trimestral são sempre susceptíveis de
influenciar as decisões dos investidores. Com efeito:
a) o próprio legislador determinou a sua relevância ao determinar o dever de divulgação
(independentemente do seu conteúdo) – cf. artigos 245.º do CdVM e 10.º do
Regulamento da CMVM n.º 4/2004, respectivamente;
b) reflectem a situação patrimonial do emitente (os seus fundamentais);
c) são essenciais para aferir da possibilidade de distribuição de dividendos (e sua
quantidade) – que poderão remunerar os investidores.

6.

O facto do BCP:
a) ter apresentado, entre 1998 e 2007, resultados líquidos do exercício e valores de capitais
próprios empolados, isto é, sobreavaliados (ao não reflectirem as perdas sofridas pelas
off-shore Cayman (e suas decorrências) e Góis Ferreira, e ao contabilizarem os juros e
comissões cobrados àquelas off-shore);
b) não ter relevado a quantidade de acções próprias parqueadas nas off-shore Cayman e
nas off-shore Góis Ferreira;
é susceptível de influenciar positivamente (e erroneamente) as decisões dos investidores
relativamente ao BCP e às acções representativas do seu capital social.

7.

O comunicado supra transcrito, divulgado pelo BCP no SDI, a 23/12/2007, é susceptível
de influenciar as decisões dos investidores. Com efeito, o facto do BCP vir afirmar
publicamente que a informação financeira divulgada a 06/11/2007 reflectia integralmente
as perdas financeiras decorrentes dos investimentos realizados por entidades sedeadas
jurisdições off-shore:
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a) vem confirmar a alegada qualidade da informação financeira prestada anteriormente
pelo próprio BCP; o supra exposto quanto à susceptibilidade da informação financeira
de influenciar as decisões dos investidores é aqui aplicável por identidade de razão;
b) acresce que este comunicado assume especial relevo atendendo ao contexto de
suspeição à data gerado em torno do BCP:
(i)

levantado por notícias publicadas que davam conta de irregularidades no BCP,
v.g.:
a. a 15/12/2007 o jornal Expresso noticia “BCP: 24 «off-shores» para comprar
acções»; (fls. 12543-12546)
b. a 19/12/2007 o Jornal de Negócios noticia que “O Banco Comercial Português
(BCP) terá tido uma “holding” que funcionaria como estrutura de topo de 17
das 24 sociedades “off-shores” que, alegadamente, o banco utilizou para
financiar a compra de acções próprias.”; (fls. 12540-12542)
c. a 20/12/2007 o jornal Público online noticia “BCP: PGR enviou denúncias de
Joe Berardo para o DIAP.”; (fls. 12547)

(ii)

em parte, confirmado pelo teor da ordem emitida pela CMVM ao BCP, a
21/12/200: a CMVM tinha concluído preliminarmente que a “informação
prestada [pelo BCP] às autoridades e ao mercado, no passado, nem sempre foi
completa e/ou verdadeira, designadamente no que diz respeito ao valor do capital
próprio e aos detentores do mesmo”, reproduzido no comunicado do BCP (de
23/12/2004); (fls. 9095-9098)

sendo que estas circunstâncias acentuam a susceptibilidade de influência da informação
prestada;
b) contexto este que justifica a necessidade (invulgar) de o BCP, a instâncias do
supervisor, vir apresentar explicações sobre se a informação financeira divulgada
espelha a realidade do emitente.
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8.

Acresce que relativamente à (i) informação referente à actividade, resultados e situação
económica no 3.º trimestre de 2007 (divulgada a 06/11/2007) e ao (ii) comunicado supra
transcrito, divulgado pelo BCP no SDI, a 23/12/2007, nem sequer é necessário aferir da
susceptibilidade de influenciar as decisões dos investidores (em virtude da supra
mencionada alteração da redacção do artigo 7.º do CdVM). Donde, o facto da informação
divulgada em a 06/11/2007 e 23/12/2007 ser susceptível de influenciar as decisões dos
investidores deve ser ponderado na medida da sanção.

9.

Como supra ficou demonstrado (i) os documentos de prestação de contas consolidadas
divulgados de 1998 a 2007 (sendo relevantes os documentos de prestação de contas
divulgados desde 2004 – referentes aos anos de 2003 a 2007), (ii) a informação referente à
actividade, resultados e situação económica no 3.º trimestre de 2007 (divulgada a
06/11/2007), pelas razões supra expostas, contêm informação que:
a) não é verdadeira porquanto não existe uma relação coincidente (imagem-espelho)
entre a realidade dos factos ocorridos na esfera empresarial do universo BCP e as
contas (consolidadas) divulgadas;
b) não é completa porquanto omite informação essencial (a existência das off-shore
Cayman e Góis Ferreira e detenção da CI pelo BCP entre 2004 e 2007 – sendo todas
entidades pertencentes ao BCP);
c) não é lícita porquanto viola, de forma materialmente relevante, as normas
contabilísticas identificadas supra e que obrigam à apresentação de forma verdadeira e
apropriada da situação financeira e dos resultados do BCP.

10.

O comunicado supra transcrito, divulgado pelo BCP no SDI, a 23/12/2007 contém
informação que não é verdadeira quando afirma que “O Banco Comercial Português
confirma que a informação financeira por ele mais recentemente divulgada,
nomeadamente a relativa ao período findo em 30 de Setembro de 2007, reflecte
integralmente as perdas financeiras decorrentes da situação referida.
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Aquela informação financeira, bem como a informação subsequente até ao presente tem
sido preparada de acordo com as políticas e critérios contabilísticos adequados, em
conformidade com a Norma Internacional de Relato Financeiro aplicável à informação
financeira intercalar (IAS 34), em todos os aspectos materialmente relevantes, não
existindo quaisquer outras situações não relevadas.”. (fls. 9095-9098)
11.

Tanto assim que, nas contas referentes a 31/12/2007, divulgadas a 24/04/2008 no SDI, o
BCP introduziu correcção às contas passadas, reexpressando o comparativo nos termos da
IAS 8, procedimento inteiramente validado pelos auditores. (fls. 7228, 8057-8277, 81898190)

Capítulo III – O Tipo Objectivo
Secção I Do Tipo de Conduta dos Artigos 7.º e 389.º do CdVM
1.

Os seguintes arguidos alegam a atipicidade das condutas para preenchimento do tipo
contra-ordenacional:

2.

1.

Arguido Jardim Gonçalves (artigos 996-1030 da contestação, fls. 15477-15487);

2.

Arguido Alípio Dias (artigos 579-595 da contestação, fls. 17391-17394);

3.

Arguido Paulo Teixeira Pinto (artigos 301-316 da contestação, fls. 17542-17544);

4.

Arguido A. (artigos 278-307 da contestação, fls. 17580v -17583);

5.

Arguido Luís Gomes (artigos 136-139 da contestação, fls. 17779-17780);

6.

Arguido B. (artigo 317 da contestação, fls. 17875-17876).

O Arguido Jardim Gonçalves, invocando parecer do Professor Doutor Faria Costa (junto a
fls. 18876-18875166), entende, designadamente, que apenas comportamentos activos de
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Foi também junto aos autos do presente processo de contra-ordenação cópia do parecer do Professor Doutor Faria
Costa que foi junto aos autos de processo de contra-ordenação n.º 24/07/CO da competência do Banco de Portugal
(fls. 18876-18932). Este último parecer não diz respeito ao objecto do presente processo. Em qualquer caso, não se
vislumbra argumento introduzido por este parecer que não seja tratado na presente Decisão.
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comunicação e divulgação preenchem o tipo, não se bastando o mesmo com a mera
omissão.
3.

Citando o Prof. Faria e Costa afirma que “A conduta típica [artigo 389.º número 1 al. a) do
CVM] refere-se a um comportamento muito concreto: a comunicação ou a divulgação de
informação. Não o seu conhecimento, não a sua submissão a aprovação, não a falta de
reparos, não mesmo a sua aprovação: apenas a sua comunicação ou divulgação. […] E
quem a divulgou ou comunicou foi a entidade emitente BCP. O BCP como pessoa
colectiva, como instituição sujeita a esse dever […]” (artigo 1005 da contestação de Jardim
Gonçalves, fls. 15477-15487).

4.

Os mesmos argumentos são utilizados pelos Arguidos Alípio Dias e Paulo Teixeira Pinto.

5.

Os arguidos A., Luís Gomes e Arguido B. entendem que até à entrada em vigor do
Decreto-Lei n.º 52/2006, de 15 de Março, a informação relativa a emitentes não era
tutelada contra-ordenacionalmente.

6.

(i) No caso dos autos não está em causa a omissão do dever de divulgar os documentos de
prestação de contas do BCP, nem o incumprimento de qualquer ordem da CMVM.

7.

Não é, pois, a violação aos artigos 245.º ou 360.º/1/f do CdVM que está em causa.

8.

Também não está em causa qualquer omissão de reparos, por parte dos arguidos, à
informação que foi, efectivamente, divulgada.

9.

Está em causa – como resulta inequívoco da Acusação – a divulgação de documentos de
prestação de contas e (na sequência da determinação da CMVM de 21/012/2003) da
divulgação de um comunicado ao mercado a 23/12/2007 que continham informação que
violava o artigo 7.º do CdVM.

10.

Neste contexto, a omissão de reparos é não uma forma de conduta autónoma (como nas
infracções omissivas).

11.

(ii) O objecto do processo é a violação do artigo 7.º do CdVM, o que constitui contraordenação nos termos do artigo 389.º/1 do CdVM.
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12.

Do texto legal infraccionalizador (artigo 7.º do CdVM, conjugado com o artigo 389.º/1 do
CdVM) retiram-se que o tipo infraccional é composto pelos seguintes pressupostos
típicos:
a)

prestação de informação;

b)

(de informação) que respeite, designadamente, a valores mobiliários ou a emitentes;

c)

(a informação prestada) não respeite os requisitos de qualidade enunciados:
completude, verdade, actualidade, clareza, objectividade e licitude.

13.

O BCP prestou, efectivamente, informação que respeitava a valores mobiliários e a
emitente e que não era completa, nem verdadeira, nem lícita.

14.

O BCP por ser uma pessoa colectiva, atenta esta sua natureza, não pode agir por si. As
pessoas colectivas agem através de pessoas singulares. Foram pessoas singulares que
praticaram os actos que permitiram ao BCP prestar a informação nos exactos termos em
que foi prestada.

15.

Para este efeito a pessoa jurídica BCP apenas pode agir através de pessoas singulares nos
termos que melhor são descritos no Capítulo IV do presente Título e no Título VIII.

16.

O que não se pode aceitar é a tese literalista propugnada. De acordo com essa tese o
funcionário administrativo que carregasse informaticamente as contas no Sistema de
Difusão de Informação (SDI) da CMVM seria punível, mas já não os Administradores do
emitente. O que é inadmissível nos próprios termos167.

17.

Devem, pois, os arguidos deste processo responder pela prática dos ilícitos, sendo – assim
– a cada um dos arguidos imputada a prática de contra-ordenações que praticaram.

167

Como refere Germano MARQUES DA SILVA, Responsabilidade Penal das Sociedades e dos seus Administradores
e Representantes, Lisboa, Editorial Verbo, 2008, p. 328 e 329: “No âmbito da actividade empresarial cada um é
responsável pelos factos que comete, quer seja por acção, quer por omissão. Não importa quem: os membros do
conselho de administração ou dos outros órgãos da sociedade, os dirigentes de direito ou de facto, do chefe
supremo ao mais modesto dos trabalhadores subordinados, desde que realizem os elementos constitutivos do crime,
todos podem ser responsabilizados. Todos podem também ser responsáveis pela sua participação na actividade
criminosa de outrem, quer seja como co-autor, como instigador ou cúmplice. (…).
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18.

(iii) Note-se que mesmo em direito penal, a realização pessoal da conduta típica é apenas
uma das formas de imputação possíveis na nossa lei, prevista como modalidade de autoria
(material) na primeira proposição do artigo 26.º do Código Penal, ao dispor que «é punível
como autor quem executar o facto, por si mesmo».

19.

Esta previsão legal corresponde à realização directa e autónoma de um facto típico por um
agente (autoria material ou imediata), que sobre o mesmo exerce um domínio da acção
descrita na lei como crime. Mas, para além desta, a lei portuguesa prevê mais duas
modalidades de autoria (a autoria mediata e a co-autoria, previstas na segunda e terceira
proposição do artigo 26.º do Código Penal) e duas modalidades de participação (instigação
e cumplicidade, respectivamente previstas na quarta proposição do artigo 26.º e no artigo
27.º do Código Penal). Nestas o agente não tem o domínio do facto e naquelas tem,
respectivamente, o domínio da vontade do executor material (autoria mediata) e o domínio
funcional do facto que consuma o crime através do contributo que presta à execução do
mesmo (co-autoria). Assim, o facto de não se demonstrar a realização pessoal do ilícito
típico por um agente apenas significa que não se imputam os factos em autoria material,
mas não exclui por si as outras formas de autoria referidas.

20.

A tese dos arguidos corresponde, aliás, a uma visão meramente naturalística do conceito
de autoria que não tem fundamento legal, que in casu contraria flagrantemente a esfera
protecção da norma, e que é contrariada pelas necessidade de política sancionatória de
tutela do direito dos valores mobiliários.

21.

Para mais, como noutra sede se cuida, não se pode perder de vista que à luz do conceito de
extensivo de autor – que vigora no direito contra-ordenacional – a contra-ordenação pode e
deve ser imputada aos arguidos.

22.

Tanto mais que o artigo 7.º do CdVM nem sequer consagra um tipo específico. O que, em
todo o caso, seria ultrapassável pelo arigo 12.º do Código Penal e pelo artigo 16.º do
RGCORD.
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23.

Sendo, ainda, certo que a responsabilidade da pessoa colectiva pela divulgação de
informação sem os requisitos de qualidade exigidos pelo artigo 7.º do CdVM (que é
objecto de processo autónomo) não exclui a responsabilidade individual das pessoas
singulares que no âmbito da mesma actuaram (nos termos e por força do disposto no artigo
401.º/4 [actual 401.º/5] do CdVM).

24.

(iv) O texto dos artigos 7.º e 389.º/1 do CdVM sofreu modificações ao longo da vigência
do CdVM.

25.

(iv.a) A CMVM na Acusação enunciou as diferentes redacções das normas em questão e o
momento que em entraram em vigor (cf. artigos 1-2 da Parte IV da Acusação – fls. 13959).

26.

Assim, o artigo 7.º/1 do CdVM:
a) na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro (que
vigorou de 01/03/2000 até 31/10/2007): “Deve ser completa, verdadeira, actual,
clara, objectiva e lícita a informação respeitante a valores mobiliários, a ofertas
públicas, a mercados de valores mobiliários, a actividades de intermediação e a
emitentes que seja susceptível de influenciar as decisões dos investidores ou que seja
prestada às entidades de supervisão e às entidades gestoras de mercados, de sistemas
de liquidação e de sistemas centralizados de valores mobiliários.”;
b) na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 357-A/2007, de 31 de Outubro (que
entrou em vigor a 01/11/2007): “A informação respeitante a instrumentos
financeiros, a formas organizadas de negociação, às actividades de intermediação
financeira, à liquidação e à compensação de operações, a ofertas públicas de valores
mobiliários e a emitentes deve ser completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e
lícita.”.

27.

Da análise das diferentes redacções que o artigo 7.º/1 do CdVM assumiu resulta que:
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a)

de acordo com qualquer das versões do artigo 7.º/1 mantêm-se (sempre) os requisitos
de qualidade da informação, que dever ser completa, verdadeira, actual, clara,
objectiva e lícita;

b)

a última versão do artigo 7.º/1 do CdVM (que entrou em vigor a 01/11/2007):
(i) alargou o seu âmbito de aplicação da norma, ao referir-se a instrumentos
financeiros, a formas organizadas de negociação, à liquidação e compensação de
operações;
(Note-se que o artigo 2.º/2 do CdVM, conjugado com o artigo 2.º/1/a do CdVM,
dispõe que as referências feitas no CdVM a instrumentos financeiros devem ser
entendidas de modo a abranger, designadamente, os valores mobiliários.)
(ii) suprimiu a necessidade da informação ser susceptível de influenciar as decisões
dos investidores, o que consubstancia uma extensão do âmbito da norma a toda e
qualquer informação.

28.

Assim, no que respeita ao objecto do presente processo, a única alteração relevante tem
que ver com a supressão de um dos pressupostos típicos do dever. Desde 01/11/2007,
deixou de ser necessário que a informação seja susceptível de influenciar as decisões dos
investidores para que tenha de obedecer aos princípios de qualidade da informação do
artigo 7.º/1 do CdVM.

29.

Donde esta modificação tem como resultado prático que relativamente à (i) informação
referente à actividade, resultados e situação económica no 3.º trimestre de 2007 (divulgada
a 06/11/2007) e ao (ii) comunicado supra transcrito, divulgado pelo BCP no SDI, a
23/12/2007 nem sequer é necessário aferir da susceptibilidade de influenciar as decisões
dos investidores (em virtude da supra mencionada alteração da redacção do artigo 7.º do
CdVM).

30.

De qualquer modo, subsidiariamente, sempre se diga que os (i) documentos de prestação
de contas consolidadas anuais e a (ii) informação referente à actividade, resultados e
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situação económica trimestral são sempre susceptíveis de influenciar as decisões dos
investidores. Com efeito:
a)

o próprio legislador determinou a sua relevância ao determinar o dever de divulgação
(independentemente do seu conteúdo) – cf. artigos 245.º e 246.º-A do CdVM e 10.º
do Regulamento da CMVM n.º 4/2004168, respectivamente;

b)

reflectem a situação patrimonial do emitente (os seus fundamentais);

c)

são essenciais para aferir da possibilidade de distribuição de dividendos (e sua
quantidade) – que poderão remunerar os investidores.

31.

O artigo 389.º/1 do CdVM:
a)

na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro (que
vigorou de 01/03/2000 até 29/03/2006), estabelece que “Constitui contra-ordenação
muito grave a comunicação ou divulgação, por qualquer entidade e através de
qualquer meio, de informação relativa a valores mobiliários ou outros
instrumentos financeiros que não seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva
e lícita.”;

b)

na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 52/2006, de 15 de Março (que
vigorou de 30/03/2006 até 31/10/2007), estabelece que “Constitui contra-ordenação
muito grave a comunicação ou divulgação, por qualquer pessoa ou entidade e
através de qualquer meio, de informação que não seja completa, verdadeira, actual,
clara, objectiva e lícita.”;

c)

na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 357-A/2007, de 31 de Outubro
(que entrou em vigor a 01/11/2007), estabelece que “Constitui contra-ordenação
muito grave: (…) b) A comunicação ou divulgação, por qualquer pessoa ou
entidade, e através de qualquer meio, de informação que não seja completa,
verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita; (…)”.

168

Presentemente vide o Regulamento da CMVM n.º 5/2008.

331

32.

Da análise das diferentes redacções169 resulta que, desde a redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.º 52/2006, de 15 de Março (que entrou em vigor a 30/03/2006), o artigo
389.º/1 do CdVM deixou de se referir expressamente à informação relativa a valores
mobiliários ou outros instrumentos financeiros passando a referir-se apenas a informação.

33.

Deste facto pretendem alguns arguidos retirar que resultam atípicas todas as violações do
dever de informação relativas aos documentos de prestação de contas, relativos anos de
2003 e 2004 (divulgados 31/03/2004 e 11/04/2005). Sem qualquer razão porque a alteração
do conceito apenas confirma o real alcance do tipo.

34.

O artigo 389.º consagra, em qualquer das suas redacções, uma infracção de forma livre
uma vez que a mesma pode ser realizada por qualquer meio. O que confirma que a
estrutura do tipo infraccional não foi alterada.

35.

Ainda que o argumento dos arguidos fosse procedente (que não é), este só podia valer para
a informação publicada antes de 30/03/2006. Ou seja, mesmo à luz da tese dos arguidos,
sempre resultariam inelutavelmente típicas as violações ocorridas em (i) 20/04/2006 (data
da divulgação dos documentos de prestação de contas consolidadas relativos a 2005), (ii)
28/06/2007 (data da divulgação dos documentos de prestação de contas consolidadas
relativos a 2006), (iii) 06/11/2007 (data da divulgação da informação referente à
actividade, resultados e situação económica e financeira do BCP no 3.º trimestre de 2007) e
(iv) 23/12/2007 (data do comunicado emitido).

36.

Sucede que o argumento dos arguidos, mesmo nas suas consequências limitadas, não pode,
de modo algum, proceder.

37.

(iv.b) Os documentos de prestação de contas (designadamente os divulgados pelo BCP a
31/03/2004 e 11/04/2005), são (i) relativos ao BCP (emitente) e (ii) aos valores mobiliários
por este emitidos.

169

Note-se que a alteração da redacção operada pelo Decreto-Lei n.º 357-A/2007, de 31 de Outubro não alterou o
conteúdo da norma de sanção mas apenas a sua enunciação: o artigo 389.º/1 do CdVM passou a ser constituído por
duas alíneas, correspondendo a redacção do antigo artigo 389.º, n.º 1 (na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n.º 52/2006) à redacção prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 389.º/1 do CdVM.
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38.

Com efeito, a informação diz respeito:
a)

ao BCP, emitente que divulgou a informação e sobre a qual a mesma respeita;

b)

às acções do BCP, que são valores mobiliários nos termos do artigo 1.º/a do CdVM
(e igualmente instrumentos financeiros, à luz do artigo 2.º/2 do CdVM, na redacção
actualmente em vigor).

39.

O “pré-tipo” infraccional encontra-se previsto no artigo 7.º do CdVM (assunto que infra se
retoma), norma que sempre consagrou, na sua letra, a informação relativa a emitentes e a
valores mobiliários.

40.

Pelo que o artigo 389.º/1 do CdVM, enquanto norma de conexão e sanção (que comina
com contra-ordenação (muito grave) a violação do disposto no artigo 7.º do CdVM) punia
tanto a violação do dever de qualidade de informação relativa a valores mobiliários como a
relativa a emitentes.

41.

Pelo que não há qualquer atipicidade.

42.

Ademais, mesmo admitindo a benefício de raciocínio (sem conceder) que só as condutas
previstas no artigo 389.º do CdVM podem ser punidas, ainda assim, as condutas seriam
típicas. Com efeito:

43.

A referência que o artigo 389.º/1 do CdVM, na redacção vigente até 29/03/2006, fazia à
informação relativa a valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros era, em boa
verdade, tautológica.

44.

Com efeito, o legislador quisera, simplesmente, a esclarecer que, evidentemente, o CdVM
não tinha a pretensão de tutelar a informação que não tivesse qualquer conexão com
valores mobiliários (ou outros instrumentos financeiros).

45.

Com efeito, a informação que é tutelada pelo CdVM é, naturalmente, apenas a informação
conexa com valores mobiliários (ou outros instrumentos financeiros).
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46.

Note-se que o artigo 389.º/1 do CdVM, na redacção em vigor até 29/03/2006, não se
referia (apenas) a informação sobre valores mobiliários mas sim a toda e qualquer “(…)
informação relativa a valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros (…)”.

47.

Significa isto que o objecto imediato da informação, tutelada contra-ordenacionalmente
pelo artigo 389.º/1 do CdVM, não tinha de ser valores mobiliários ou outros instrumentos
financeiros.

48.

Ou seja, a informação a que se refere o artigo 389.º/1 do CdVM, mesmo antes de
30/03/2006, não tinha de enunciar valores mobiliários, nem tão pouco têm de se referir a
valores mobiliários ou às características dos valores mobiliários.

49.

Bastava-se a norma, como se basta hoje, com o facto da informação ser conexa com
valores mobiliários (ou outros instrumentos financeiros), isto é, que os tenha por objecto
(meramente) mediato.

50.

No sentido de que a informação respeita a valores mobiliários mesmo quando não tem por
objecto imediato valores mobiliários já se pronunciou o Tribunal de Pequena Instância
Criminal de Lisboa (1.º Juízo – 3ª Secção), a 15/06/2006 (processo n.º 632/01):
“(…) a informação respeita, também no entender do Tribunal, a valores mobiliários e a
actividades de intermediação.
(…) a informação acerca das alienações de imóveis realizadas pela recorrente no quarto
trimestre de 2003, é essencial para a determinação do valor líquido global do fundo e,
consequentemente, para o cálculo do valor de cada unidade de participação.
Com esse fundamento, o art. 42°, n°5 do Regulamento n°8/2002 faz impender sobre as
entidades gestoras de fundos de investimento imobiliário a obrigação de preenchimento do
Anexo VII, com informação relativa aos imóveis que compõem -a carteira dos fundos, e
aos que foram alienados e adquiridos no trimestre a que respeita a informação.
Com este enquadramento, a informação em causa diz efectivamente respeito a valores
mobiliários, uma vez que é essencial para a determinação do valor das unidades de
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participação do fundo por si gerido, as quais são legalmente qualificadas como valores
mobiliários.”.
51.

Os documentos de prestação de contas divulgados a 31/03/2004 e 11/04/2005 (relativos
aos anos de 2003 e 2004) eram (também) informação relativa a valores mobiliários e
instrumentos financeiros (e não só a emitentes). Com efeito:

52.

A informação (relevante) sobre emitentes reflecte-se, em maior ou menor grau, nos seus
valores mobiliários e demais instrumentos financeiros.

53.

Importa não olvidar que os emitentes designam-se assim, justamente, porque emitem
valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

54.

É que o valor das acções (e demais valores mobiliários) encontra-se dependente da
expectativa das rendibilidades futuras, pelo que toda a informação que leve a uma
alteração desta expectativa vai ter um impacto directo na valorização destes títulos170.

55.

É, aliás, por isso que se entende que um dos pressupostos fundamentais do funcionamento
dos mercados de valores mobiliários consiste na ideia da incorporação da informação
disponível na negociação dos activos171.

56.

Mas, se é verdade que sempre que é divulgada informação (relevante) sobre um emitente,
esta tenderá a reflectir-se nos valores mobiliários e outros instrumentos financeiros por este
emitidos, no caso da informação financeira aquela repercussão é necessária.

57.

É que, por excelência, a informação financeira é aquela que mais influenciará, na
perspectiva do investidor médio, a avaliação que faz de uma sociedade, justamente, porque
reflecte a performance económica e financeira do emitente (os seus fundamentais).

170

João DUQUE, Inês PINTO, “O Impacto da Divulgação dos Factos Relevantes no Mercado de Capitais Português”,
Caderno do Mercado de Valores Mobiliários n.º 22, Dezembro de 2005, p. 50.
171
Cf. Frederico COSTA PINTO, «O Direito de Informar e os Crimes de Mercado», Cadernos do Mercado de Valores
Mobiliários, n.º 2, 1.º semestre de 1998, CMVM, Lisboa, p. 98.

335

58.

A informação financeira é aquela que espelha os resultados que a sociedade obtém, pelo
que é esta que permite ao mercado perceber, no final de cada ano, se e quantum as
sociedades apresentam de lucro.

59.

Assim, v.g. as sociedades com resultados financeiros favoráveis podem optar por uma
política de distribuição de dividendos, ou pelo investimento dos lucros realizados.

60.

A existência de lucros (cumpridas as obrigações relativas à reserva legal – cf. artigo 295.º
do CSC) gera per se expectativas de distribuição de dividendos, os quais constituem uma
das formas de remuneração dos accionistas. Ademais, mesmo que a sociedade emitente
não distribua dividendos, o investidor tem sempre a expectativa da mais valia que realizará
no momento em que as alienar, uma vez que a sociedade valorizou-se (ao acumular lucros
que não foram distribuídos).

61.

Logo, sendo a sociedade emitente valorizada em consequência das mais valias percebidas,
divulgadas nos documentos de prestação anual de contas, as suas acções tornam-se,
abstractamente, mais atractivas.

62.

Aliás, o próprio legislador reconhece a relevância da informação financeira quando
determina o dever de divulgação da informação financeira, independentemente do seu
conteúdo – cf. artigos 245.º e 246.º-A do CdVM e 10.º do Regulamento da CMVM n.º
4/2004.

63.

Nem sempre é assim. Muitos factos relativos ao emitente só são de divulgação obrigatória
porque são idóneos a influir, de modo sensível, nas decisões dos investidores (cf. artigo
248.º do CdVM).

64.

No caso da informação financeira, o legislador, por definição, entende que estes carecem
sempre de divulgação (v.g. artigo 245.º e seguintes do CdVM). Justamente porque aquela
idoneidade existe sempre.
Por isso mesmo, o reconhecimento legislativo da relação entre informação financeira e os
valores mobiliários é inequívoco: os artigos 245.º e 246.º do CdVM, que prevêem a
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divulgação dos relatórios e contas anuais e a informação semestral dos emitentes, estão
enquadrados na Secção V, do Capítulo II, do Título IV do CdVM, sob a epígrafe
«informação relativa a valores mobiliários admitidos à negociação». Ou seja, é o próprio
legislador que considera a informação financeira dos emitentes como informação relativa a
valores mobiliários, pelo que pretender o oposto na interpretação do artigo 7.º do CdVM é
manifestamente contra legem.
65.

Salienta-se que foi justamente porque os resultados financeiros tinham impacto
(necessário) nos valores mobiliários emitidos que durante anos (desde 2000 até ao dia da
publicação dos documentos prestação de contas anuais relativos a 2007) foram ocultados
dos investidores e das autoridades os prejuízos sofridos pelo BCP.

66.

Pelo que esta informação (financeira) não poderá deixar de se reflectir nos valores
mobiliários e outros instrumentos financeiros emitidos pela sociedade que os divulga. E,
nessa medida, a informação financeira sobre um emitente é sempre relativa aos seus
valores mobiliários (e outros instrumentos financeiros).

67.

(v) Acresce, ainda, que in casu a informação também tem por objecto imediato valores
mobiliários. Com efeito, a informação financeira refer-se múltiplas vezes às acções BCP
(enunciando-as) e o que está em causa são acções BCP adquiridas pelas Off-shore Cayman
e Góis Ferreira.

68.

Pelo que nem sequer ainda que o argumentos dos arguidos fosse verdadeiro – que não é –
de nada lhes aproveitaria.

69.

(vi) A acepção dos arguidos que alegam a atipicidade conduziria a resultados
verdadeiramente perniciosos.

70.

Com efeito, na tese desses arguidos todos os documentos de prestação de contas
divulgados pelo BCP (e pelos demais emitentes) divulgados ao público até 29/03/2006
podiam ser incompletos, falsos, não objectivos, obscuras, desactualizados e ilícitos e, ainda
assim, não seriam objecto de sanção (!).
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71.

Qualquer agente do mercado financeiro reconhece a essencialidade da informação
financeira dos emitentes de acções admitidas à negociação em mercado regulamentado
para a formação das decisões dos investidores (tanto assim que a divulgação periódica
desta informação é especificamente imposta por lei e Regulamento – cf. os arts. 245.º-246.º
do CdVM e 8.º-10.º do Regulamento n.º 4/2004 da CMVM).

72.

Todavia, segundo a tese dos arguidos, teria de se admitir que ninguém poderia ser punido
quando tivesse sido dito ao mercado (antes de 30/03/2006) que um emitente tinha tido
lucros quando, afinal, tinha registado prejuízos – porque (sempre segundo os arguidos), por
a informação respeitar ao emitente, não seria aplicável o artigo 389.º/1, do CdVM, por a
informação não respeitar a valores mobiliários.

73.

Esta interpretação dos arguidos, perfeitamente desajustada, não pode proceder, pois está
em frontal desacordo com a mens legis do artigo 7.º do CdVM (a qualidade da informação,
conforme se pode ler na epígrafe do artigo; além disso, o artigo 7.º integra o Capítulo III,
do Título I do CdVM, o qual respeita à Informação), que visa tutelar a qualidade da
informação por forma a que os investidores possam ser correctamente informados, i.e., de
forma completa, verdadeira, actual, objectiva e lícita.

74.

Aquela interpretação dos arguidos permitiria que os investidores tivessem sido
erradamente informados todo este tempo, sem que aqueles que tivessem prestado a
informação errada pudessem por isso ser punidos, nem o supervisor pudesse ter actuado –
o que constitui resultado insuportável para a materialidade da norma, pelo que, por razões
de ponderação sinépica, tem de ser rejeitado.

75.

E não se diga que estes resultados perniciosos decorrem da norma: o texto legal não exige
que os enunciados de comunicação refiram expressamente “valores mobiliários”, “acções”,
etc..

76.

Logo, a tutela (contra-ordenacional) que o legislador oferece à divulgação pública de
informação falsa, incompleta e ilícita sobre valores mobiliários é igual à que dá à
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divulgação pública de informação falsa sobre emitentes respeitante a valores mobiliários;
e é assim porque não há qualquer fundamento material para a fixação de tutelas distintas.
77.

(vii) Por fim, sempre se diga que ainda que se entendesse que a informação financeira é
(exclusivamente) relativa ao BCP (e já não aos valores mobiliários por este emitidos),
então, sempre o BCP teria de ser condenado ao abrigo do disposto no artigo 400.º do
CdVM.

78.

Pelo que não existe nenhuma atipicidade, lacuna ou vazio legislativo. A divulgação dos
documentos de prestação de contas, relativos anos de 2003 e 2004 (a 31/03/2004 e
11/04/2005), que continham informação que não era completa, nem verdadeira, nem lícita,
acarreta a violação por duas vezes do disposto no artigo 7.º do CdVM, cada violação
constitui uma contra-ordenação muito grave, nos termos do artigo 389.º do CdVM.

Secção II Do Âmbito do Artigo 7.º do CdVM
1.

Os arguidos Jardim Gonçalves e Christopher de Beck alegam que a norma sancionatória
existente é apenas a que consta do artigo 389.º do CdVM (e não o artigo 7.º do CdVM) e
que após a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 52/2006, de 15 de Março, os deveres de
informação cuja violação constitui contra-ordenação, deixaram de ter um objecto
determinado (artigos 965-978 da contestação, fls. 15471-15474, e artigos 493-509 da
contestação172, fls. 16078-16080, respectivamente).

2.

(i) No Direito penal os tipos incriminadores prevêem, num só preceito, condutas proibidas
e estabelecem uma pena (v.g. o artigo 131.º do Código Penal estabelece que “Quem matar
outra pessoa é punido com pena de prisão de oito a dezasseis anos.”).

172

No artigo 499 da contestação (fls. 16078-16079), o arguido Christopher de Beck alega que deve ser junta ao
presente processo a Contestação do BCP. Com já foi decidido judicialmente neste processo, a conexão não é um
direito do arguido. A conexão não foi operada na fase administrativa e, por isso, não há que juntar a contestação de
um arguido em outro processo ao presente processo de contra-ordenação. Além do mais a CMVM já não é dominus
do processo a que o arguido se refere.
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3.

Assim, em geral, no direito penal a Pflichtnorm (norma de dever) não é expressa enquanto
tal, o dever legal é meramente implícito (v.g. inexiste norma penal que enuncie o dever de
não matar outra pessoa o que existe é norma que proíbe e pune quem matar outra pessoa).

4.

O direito de mera ordenação social segue, em regra, uma técnica legislativa diferente da do
Direito penal.

5.

No direito de mera ordenação social, em regra, a norma de conduta é explícita (ao contrário
do que sucede no Direito penal, em que é como vimos implícita).

6.

Assim, no direito de mera ordenação social, tipicamente, co-existem duas normas: (i) a
norma que estabelece um dever (norma substantiva ou de conduta), e (ii) a norma prevê
uma sanção para a violação daquele dever (além da norma de conexão).

7.

O tipo infraccional fica, assim, essencialmente «a cargo» da norma de conduta e
apenas tem de ser complementado por norma(s) que estabeleçam que a sua violação
constitui contra-ordenação.

8.

Com efeito, no Direito de mera ordenação social as normas de conduta (ou normas
substantivas) assumem a natureza a “pré-tipo”, ou seja, “(…) algumas funções da
tipicidade penal são, no Direito de mera ordenação social, assumidas pelas próprias
normas substantivas que impõem deveres (…)”173.

9.

(iii) Esta técnica, utilizada no direito de mera ordenação social, sendo diferente da utilizada
em Direito penal, em nada fere o princípio da legalidade (ou outro).

10.

O que constitui um atentado ao princípio da legalidade são as leis vagas e vazias, que
deixam ao arbítrio do julgador as soluções a aplicar a cada caso concreto. Dito de outro
modo, o que se afasta da legalidade é a descrição de tipos infraccionais de uma forma tão
vaga que possibilite as mais diversas interpretações por parte do aplicador do Direito.

173

Frederico de Lacerda da COSTA PINTO; O Novo Regime dos Crimes e Contra-Ordenações no Código dos Valores
Mobiliários, Coimbra, Almedina, 2000, p. 26.
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11.

Ora, o facto de se utilizarem duas (ou mais) normas para delimitar o tipo infraccionalizador
em nada obsta a que se conclua que este seja certo e determinado e, como tal, respeitador
do princípio da legalidade.

12.

“O princípio da tipicidade, estritamente ligado ao princípio geral da legalidade, não exige
que uma norma contenha em si mesma, no mesmo texto legislativo, o dever e a sanção.”174,
tanto mais que “Nada na Constituição obriga à conexionação, na mesma lei ou no mesmo
preceito legal, da conduta proibida com a pena que lhe corresponde”175.

13.

Aliás, mesmo no Direito penal (e das (antigas) contravenções), “Na sua estrutura as
normas incriminadoras em sentido lato compreendem dois preceitos: o preceito primário,
que define o crime, e o preceito secundário ou sanção, que comina a pena (...) Contudo,
pode essa estrutura apresentar-se de algum modo imperfeita sem que tal imperfeição
afecte a existência dos dois preceitos que a compõem. (…) Algumas disposições legais
podem ser privadas de preceito secundário, sendo este determinado indirectamente por
referência a outros preceitos penais ou indicado conjuntamente para várias infracções
(…)”176.

14.

Pelo contrário, a construção do direito de mera ordenação social nestes termos confere
maior certeza e determinação do tipo contra-ordenacional.

15.

Neste sentido vide Frederico de Lacerda da COSTA PINTO: a técnica legislativa utilizada no
direito de mera ordenação social “(…) pode inclusivamente ser mais precisa para o
destinatário da norma já que descreve expressamente as normas de conduta (nos “pré-

174

Marta CRUZ DE ALMEIDA, «Tipicidade e Técnica Legislativa» (Comentário à Sentença do Tribunal de Pequena
Instância Criminal de Lisboa, 1.º Juízo, 2.ª Secção, de 14/02/2002 (Processo n.º 632/01)), Cadernos do Mercado de
Valores Mobiliários, N.º 14, Agosto de 2002, p. 152.
175
Jorge de FIGUEIREDO DIAS, «Para uma dogmática do direito penal secundário», Separata da Revista de
Legislação e Jurisprudência (anos 116 e 117), 1983-84 e 1984-85, p. 63.
176
Manuel CAVALEIRO DE FERREIRA, Lições de Direito Penal, Parte Geral, I, 4.ª Edição, Editorial Verbo, Lisboa,
1992, p. 52-53.
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tipos”) ao contrário do que acontece nos tipos penais onde as normas de conduta surgem,
na generalidade dos casos, apenas implícitas na matéria da proibição”177.
16.

(iv) Assim, “Transpondo este entendimento para a técnica utilizada no Cód.VM, 1999, os
“preceitos primários” das diversas infracções estão organizados tematicamente ao longo
do diploma legal, isto é, as normas que definem o dever constam da parte substantiva do
código e de diversos diplomas extravagantes, enquanto os “preceitos secundários”, que
cominam as diversas sanções, estão reunidos num capítulo autónomo que tipifica os
ilícitos em especial de cada uma das matérias e cuja moldura é definida em função das
graduações abstractas constantes do art. 388.º”178 (sublinhado nosso).

17.

Pelo que as normas de conduta previstas ao longo do CdVM tipificam ilícitos
infraccionais que apenas têm de ser complementadas por norma(s) que estabeleça(m)
que a sua violação constitui contra-ordenação.

18.

Não é necessário qualquer repetição pela norma de sanção do tipo infraccional
previsto na norma de conduta.

19.

(v) Assim, in casu, a norma de conduta violada é o artigo 7.º do CdVM e a norma que
determina que a sua violação constitui contra-ordenação (muito grave) é o artigo 389.º/1 do
CdVM. Com efeito:
a)

o artigo 7.º do CdVM é o “pré-tipo” (que define a conduta devida); e

b)

o artigo 389.º/1 do CdVM é a norma de conexão (com o tema informação) e sanção
(que comina a violação do dever previsto pelo artigo 7.º do CdVM com contraordenação muito grave).

20.

Assim o tem reconhecido, inequivocamente, a jurisprudência que vem condenando pela
violação do artigo 7.º do CdVM.

177

O Novo Regime dos Crimes e Contra-Ordenações no Código dos Valores Mobiliários, Coimbra, Almedina,
2000, p. 26.
178
Marta CRUZ DE ALMEIDA, «Tipicidade e Técnica Legislativa», (Comentário à Sentença do Tribunal de Pequena
Instância Criminal de Lisboa, 1.º Juízo, 2.ª Secção, de 14/02/2002 (Processo n.º 632/01)), Cadernos do Mercado de
Valores Mobiliários, N.º 14, Agosto de 2002, p. 151.
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21.

Com efeito, o Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa, em sentença de
15/06/2006, decidiu que “Ao enviar informação falsa à C.M.V.M., a recorrente ofendeu o
bem jurídico que o art. 7º, nº1 visa proteger, pelo que preencheu integralmente o tipo —
de perigo abstracto — dele constante, praticando uma contra – ordenação grave, nos
termos do art. 389º, nº3, b) do Código dos Valores Mobiliários.179”

22.

O mesmo Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa, em sentença de
22/10/2008, decidiu que
“Cometeu, portanto, três contra-ordenações, previstas e punidas pelos artigos 7.º, n.º1 do
CVM, 389.º, n.º1 e 388, n.º 1, al. a), todos do CVM.”
“Condena-se a arguida recorrente:
na coima parcelar de € 100.000 (cem mil euros) pela violação do artigo 7.º, n.º 1 do
CVM, a título de dolo directo, relativamente ao relatório e Contas do exercício de 2002
divulgado em 18 de Junho de 2003, nos termos conjugados dos artigos 389, n.º 1 e 388.º,
n.º1, al. a), ambos do CVM.”180.

23.

O Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa, por sentença de 04/12/2009, o “Pela

prática, negligente, na forma continuada, da contra-ordenação p. e p. pelos arts. 7.º, n.º 1,
388.º, n.º 1, alínea a) e 389.º, n.º 1, alínea a), do Código dos Valores Mobiliários,
condeno-a (…)”181.
24.

(vi) Em face do exposto bem se vê que – ao contrário do alegado – a entrada em vigor do
Decreto-Lei n.º 52/2006 não fere o princípio da legalidade.

25.

O princípio da tipicidade estabelece que só pode ser punido como contra-ordenação o facto
descrito e declarado passível de coima por lei anterior ao momento da sua prática (artigo
2.º do RGCORD).

179

Processo n.º 12220/04.4TFLSB (1º Juízo – 3ª Secção).
Processo n.º 3736/06.9TFLSB (1º Juízo – 3ª Secção) – disponível em www.cmvm.pt.
181
Processo n.º 642/08.6TFLSB – disponível em www.cmvm.pt.
180
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26.

O cumprimento deste princípio impõe, por isso, a “promulgação de textos precisos, que
definam nitidamente as incriminações e indiquem sem erros as penas aplicáveis.”182.

27.

O texto legal infraccionalizador tem, pois, de ser certo, isto é, “(…) tem de determinar com
suficiente previsão o facto criminoso.”183.

28.

Ora, como se viu (quando se descreveu a evolução normativa dos artigos 7.º e 389.º/1 do
CdVM), o artigo 389.º do CdVM deixou de fazer referência a que a informação seja
relativa a valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

29.

Mas há que atender a que o texto legal infraccionalizador continuou a ser certo e
determinado porquanto descreve expressamente, com precisão, qualidades (completude,
verdade, actualidade, clareza, objectividade e licitude) que um determinado tipo de
informação (a que respeite, designadamente, a valores mobiliários ou a emitentes) deve
respeitar.

30.

Com efeito, do artigo 7.º do CdVM, conjugado com o artigo 389.º/1 do CdVM, retira-se
que o tipo infraccional é composto pelos seguintes pressupostos típicos:
a)

prestação de informação;

b)

(de informação) que respeite, designadamente, a valores mobiliários ou a emitentes;

c)

(a informação prestada) não respeite os requisitos de qualidade enunciados:
completude, verdade, actualidade, clareza, objectividade e licitude.

31.

O que permite orientar, perfeitamente, os destinatários quanto às condutas que são
efectivamente proibidas. Pelo que não assiste razão aos arguidos.

182

Manuel Lopes ROCHA, «A função de garantia da lei penal e a técnica legislativa», Legislação, Cadernos de
Ciência e Legislação, INA, n.º 6, 1993, p. 29.
183
Manuel CAVALEIRO DE FERREIRA, Lições de Direito Penal, Parte Geral, I, 4.ª Edição, Editorial Verbo, Lisboa,
1992, p. 55.
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Secção III Da Alegada Irrelevância da Informação Contabilística em sede de Deveres de
Informação
1.

Os seguintes arguidos alegam a irrelevância da informação contabilística em sede de
Deveres de Informação:
a) Arguido Jardim Gonçalves (artigos 979-988 da contestação, fls. 15474-15476);
b) Arguido Christopher de Beck (artigos 510-516 da contestação, fls. 16080-16082);
c) Arguido Alípio Dias (artigos 596-602 da contestação, fls. 17394-17396);
d) Arguido Paulo Teixeira Pinto (artigos 317-323 da contestação, fls. 17545-17546);
e) Arguido B. (artigos 311-316 da contestação, fls. 17873 – 17875).

2.

Com efeito, é alegado, designadamente, que os documentos de prestação de contas
publicados pelo BCP corresponderam sempre rigorosamente aos que foram elaborados e
aprovados pelos seus órgãos sociais competentes e que através da respectiva publicação, o
BCP cumpriu o dever imposto pelo artigo 245.º do CVM de forma completa, verdadeira,
actual, clara, objectiva e lícita: - esses, e não outros, eram realmente os documentos de
prestação de contas do BCP, em base individual e consolidada.

3.

(i) A informação é um dos bens jurídicos que mais intensa tutela mereceu ao legislador
mobiliário184.

4.

Esta opção de política legislativa resulta clara da vasta malha de deveres informativos
impostos aos agentes do mercado. Cf., v.g., os deveres de informação relativos a

184

Logo o preâmbulo do Decreto-Lei n.º 142-A/91, de 10 de Abril, que aprovou o Código do Mercado de Valores
Mobiliários, assumia a informação como grande linha de força do Código, e destacava o seguinte: “Da suficiência,
oportunidade, qualidade e acessibilidade da informação dependem, com efeito, não apenas a defesa obrigatória dos
legítimos interesses dos investidores, mas também, e de modo geral, a própria regularidade e transparência do
funcionamento do mercado, a consistência e a estabilidade dos preços que nele se formam e a viabilidade de um
efectivo controlo das transacções que nele se realizam e das actividades de intermediação em valores mobiliários
que nele se desenvolvem.
Trata-se, afinal, do princípio da full disclosure (…)[;] a lei (…) pode e deve assegurar-lhe [ao investidor] a
informação necessária para habilitar um investidor de conhecimentos e diligência médios a tomar por si próprio
uma decisão correcta.” (ponto 10 do preâmbulo).
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participações qualificadas em sociedades abertas (artigos 16.º e 17.º do CdVM) e a
regulação do prospecto exigível em ofertas públicas (artigos 134.º e ss. do CdVM) e para
efeitos de admissão à negociação (artigos 236.º e ss. do CdVM).
5.

Todavia, a tutela da informação não se restringe, nem podia restringir, à imposição de
deveres de prestar informação.

6.

A tutela da informação exige não só que seja divulgada informação ao mercado mas
também, e não com menos importância, que a informação divulgada tenha qualidade.

7.

Isto é, exige-se que a informação respeite requisitos de completude, verdade, actualidade,
clareza, objectividade e licitude – cf. artigo 7.º do CdVM.

8.

É assim porque só desta forma se pode assegurar cabalmente que os investidores são
adequadamente informados. E disto depende a própria existência do mercado. Com efeito:

9.

O que permite ao público investidor conhecer o estado das sociedades comerciais com
valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado é a informação de
que dispõem sobre as mesmas.

10.

É a partir da informação divulgada que os investidores podem, designadamente, avaliar as
opções da gestão da empresa, as vicissitudes da sua actividade, os resultados alcançados
pela sociedade e, a esta luz, perspectivar o futuro. E é com base na informação disponível
que os investidores tomam as suas decisões de investimento.

11.

As decisões dos investidores são, por isso, tomadas em função da informação que cada um
conhece.

12.

Que o investidor se protege com informação é, aliás, uma velha fórmula defendida, pelo
menos, desde a Lei Federal de Valores de 1933185.

185

Cf. M.ª Carmen TEJERA GIMENO, Instrumentos de protección de los derechos de los inversores, p. 736, in
Régimen Jurídico de los Mercados de Valores y de las Instituciones de Inversión Colectiva, Francisco URÍA
(coordinador), 1.ª Edición, Madrid, La Ley (Editora), Febrero 2007.
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13.

Como sentenciou o United States Court of Appeals “There cannot be honest markets
without honest publicity.” Basic Inc. v. Levinson, 485 U.S. 224, 230 (1988)”186.

14.

Em acréscimo, as decisões dos investidores encontram-se dependentes da expectativa das
rendibilidades futuras.

15.

Em termos simplificados: se o investidor perspectiva que o valor de cotação vai subir,
compra. Pelo contrário, se perspectiva que vai descer, vende.

16.

Também por isso, uma das tarefas dos analistas financeiros consiste, justamente, em
procurar antecipar os movimentos de mercado utilizando o conhecimento pormenorizado
das empresas de que dispõem.

17.

Pelo que toda a informação que leve a uma alteração das expectativas condiciona as
decisões que são tomadas, em cada momento, pelos investidores.

18.

Por outro lado, em consequência do exposto, a própria formação regular de preços
também se encontra dependente da informação que é divulgada ao mercado187.

19.

Isto porque as decisões dos investidores, tomadas em função das expectativas geradas pela
informação que conhecem, conduzem à alteração do valor de cotação dos valores
mobiliários (e demais instrumentos financeiros) 188.

20.

A alteração de expectativas tem um impacto directo na valorização dos títulos189, impacto
que é provocado pelo comportamento dos agentes do mercado, em função da informação
que conhecem (como já se viu).

186

For the Seventh Circuit - Rita J. McConville v. United States Securities and Exchange Commission, No. 05-3510
(2006).
187
Paulo CÂMARA, «Os deveres de informação e a formação de preços no mercado de valores mobiliários»,
Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, 1.º semestre de 1998, CMVM, Lisboa, p. 82.
188
O ponto de partida da eficiência dos mercados assenta na incontornável Efficient Capital Markets Hypothesis
(ECMH) utilizada pela literatura financeira. Vide José Maria GARRIDO GACÍA, «La Sociedad Cotizada como
Operador del Mercado: La Información Al Mercado (El Régimen Nacional de la Publicidad de la Sociedade
Cotizada)», Régimen Jurídico español de la sociedade cotizada, Editorial Comares, Fundación de Estudios
Bursátilles y Financieros, Granada, 2006.
189
João DUQUE, Inês PINTO, “O Impacto da Divulgação dos Factos Relevantes no Mercado de Capitais Português”,
Caderno do Mercado de Valores Mobiliários n.º 22, Dezembro de 2005, p. 50.
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21.

Por esta via, a informação divulgada é incorporada na cotação190 permitindo que esta
reflicta, em cada momento o estado do emitente.

22.

Assim, a tutela da informação é, primordialmente, um mecanismo de defesa do próprio
mercado: protege-se a confiança do público investidor naquele, confiança essa que é
verdadeiramente indispensável para que o público queira (continuar) investir no mercado,
i.e., indispensável, em última instância, à própria sobrevivência do mercado.

23.

Se os agentes, designadamente o público investidor, não puderem confiar no mercado, se
se instalasse um ambiente de desconfiança, tal potenciaria um risco sistémico pondo,
consequentemente, em causa o próprio funcionamento do mercado191.

24.

Donde só perante a prestação de informação com os requisitos de qualidade enunciados é
que se logrará a defesa do mercado e o esclarecimento das decisões de investimento192.

25.

(ii) O texto legal não exclui, em nenhum segmento, da sua tutela a informação financeira.

26.

O artigo 7.º do CdVM exige que a informação relativa, designadamente, a emitentes e
valores mobiliários revista determinadas características (completude, verdade, actualidade,
clareza, objectividade e licitude).

190

Cf. Frederico COSTA PINTO, «O Direito de Informar e os Crimes de Mercado», Cadernos do Mercado de Valores
Mobiliários, n.º 2, 1.º semestre de 1998, CMVM, Lisboa, p. 98.
191
Cf. Eduardo Paz FERREIRA, “A informação no mercado de valores mobiliários”, Direito dos Valores Mobiliários,
vol. III, Coimbra Editora, Coimbra, 2001 (p. 137 e ss.), especialmente p. 144-145. Cf. também, no mesmo sentido
Carlos Costa PINA, Dever de Informação e Responsabilidade pelo Prospecto no Mercado Primário de Valores
Mobiliários, Coimbra Editora, Coimbra, 1999, p. 19-20.
192
Cf. Carlos Osório de CASTRO, “A informação no Direito do Mercado de Valores Mobiliários”, Direito dos
Valores Mobiliários, Lex, Lisboa, 1997, p. 335-336, afirmando que só a informação completa e verdadeira permite
que os investidores possam, autónoma e auto-responsavelmente, adoptar as suas decisões. Mafalda Gouveia
MARQUES e Mário FREIRE, “A Informação no Mercado de Capitais”, Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários,
n.º 3, 2.º semestre de 1998, CMVM, Lisboa, p. 122, salientam que: “A ausência, insuficiência, inexactidão,
inveracidade, subjectividade, falta de actualidade, inoportunidade ou deficiência na difusão de informação
penaliza, em última instância, as entidades emitentes ao enfraquecer a relação de confiança que deverá existir entre
estas e o mercado, elevando de forma substancial o seu prémio de risco e, consequentemente, encarecendo os
respectivos custos de financiamento.” Cf. também Eduardo Paz FERREIRA, “A informação no mercado de valores
mobiliários”, Direito dos Valores Mobiliários, vol. III, Coimbra Editora, Coimbra, 2001 (p. 137 e ss.): “É a
existência de uma informação tão completa, verosímil e clara quanto possível que constitui a garantia essencial de
funcionamento regular dos mercados.” (p. 145).
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27.

Informação, por si mesma, “(...) significa originariamente dar forma a alguma coisa que,
por esse modo, se toma cognoscível e, como tal, transmissível. Assim, informação designa
simultaneamente o processo de formulação e transmissão de objectos de conhecimento e
estes últimos como conteúdos.”193.

28.

Assim, por informação entende-se toda a significação de uma determinada situação
fáctica seja qual for, em concreto, o seu objecto194.

29.

Uma vez que a lei não restringe, nem distingue, tem de entender-se que toda a informação
– desde que respeitante a instrumentos financeiros, formas organizadas de negociação,
actividades de intermediação financeira, liquidação e compensação de operações, ofertas
públicas de valores mobiliários e a emitentes – tem de cumprir com aquelas qualidades.

30.

É que a informação financeira, por ter natureza contabilística, não deixa de ser informação
e, nessa medida, tem de respeitar as qualidades exigidas pelo artigo 7.º do CdVM.

31.

Em linha com o exposto, decidiu o Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa,
em sentença de 31/07/2008, que “O cumprimento dos deveres de informação só se
compreende se for transmitido de forma verdadeira, de molde que as análises que daí
decorram possam estar em consonância com a real situação da entidade supervisionada,
daí derivando a eficaz/plena prossecução dos legais fins visados pelas funções de
supervisão.”195.

32.

Esta interpretação é, aliás, a única conforme com as necessidades de tutela do mercado de
valores mobiliários.

33.

Com efeito, a informação financeira, como já se viu, em virtude do seu carácter pricesensitive, é das que mais releva para os investidores.

193

Eduardo PAZ FERREIRA, «A informação no mercado de valores mobiliários», Direito dos Valores Mobiliários,
vol. III, Coimbra, Coimbra Editora, 2001, p. 142.
194
Carlos Costa PINA, Dever de Informação e Responsabilidade pelo Prospecto no Mercado Primário de Valores
Mobiliários, Coimbra Editora, Coimbra, 1999, p. 32.
195
Processo n.º 9/04.5TFLSB (2º juízo, 1.ª secção).
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34.

Pelo que a qualidade da informação financeira é, justamente, das que carece de maior
tutela.

35.

Não podia deixar de ser assim uma vez que para que o investidor possa ter uma métrica de
aplicação consistente dentro da sociedade, entre anos e comparável com outras sociedades,
é essencial que possa conhecer os seus resultados e posição financeira.

36.

Por isso, o controlo da informação é um dos grandes princípios, rectius critérios
orientadores da supervisão da CMVM, enquanto organismo a quem compete desenvolver a
supervisão.

37.

Não fazia, assim, qualquer sentido excluir a informação financeira da “informação” que é
tutelada pelo artigo 7.º (e 389.º) do CdVM.

38.

Só pode, pois, concluir-se que o artigo 7.º do CdVM tutela toda a informação relativa a
emitentes e valores mobiliários, o que inclui a informação contabilística.

39.

(iii) O texto legal infracionalizador não restringe, em nenhum segmento, a tutela à
informação que é difundida ou comunicada em cumprimento de uma obrigação legal ou
outra.

40.

Porque a lei não restringe, nem distingue, não pode deixar de se entender que também a
informação prestada por livre iniciativa tem de respeitar os requisitos de qualidade
estabelecidos pelo artigo 7.º do CdVM.

41.

Interpretação que é confirmada pelo disposto no artigo 7.º/2 do CdVM, que esclarece que o
disposto no n.º 1 se aplica seja qual for o meio de divulgação e ainda que inserida em
conselho, recomendação, mensagem publicitária ou relatório de notação de risco. Ou seja,
a própria lei, a título exemplificativo, esclarece que em documentos emitidos por livre
iniciativa do emitente (também) têm de respeitar os requisitos de qualidade de informação
estabelecidos pelo artigo 7.º/1 do CdVM.

42.

Ademais, não se pode olvidar que a supervisão da CMVM assenta na prestação da
informação pelos supervisionados. Pelo que mesmo que a informação prestada à CMVM
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seja meramente facultativa é essa informação que será retida pelo supervisor. Donde, se a
informação falhar algum dos requisitos do artigo 7.º do CdVM, o bom exercício da
supervisão será, necessariamente, frustrado, pois a CMVM pode, por uma informação
deficiente, v.g., ser levada a investigar factos que não são verdadeiros, ou deixar de
investigar factos que não lhe são revelados ou de qualquer modo ser induzida em erro em
relação a uma realidade.
43.

Assim, o dispositivo do artigo 7.º do CdVM é central no regime jurídico da informação nos
mercados de valores mobiliários, pois “(…) vem consagrar o critério geral aplicável a
toda a informação que, independentemente da sua fonte, do seu objecto, conteúdo ou
destino, seja difundida no mercado de valores mobiliários (…)”196 (destacado nosso).

44.

Neste mesmo sentido já se pronunciou expressamente o Tribunal de Pequena Instância
Criminal de Lisboa (1.º Juízo, 2.ª Secção, processo n.º 12220/04.4 TFLSB), em sentença
proferida a 15/06/2006, ao decidir que “Resulta claro do disposto no art. 7.º, n.º 1 do
Código dos Valores Mobiliários que toda a informação prestada à CMVM tem ser
verdadeira, independentemente de o ser obrigatória ou voluntariamente (…)”.

45.

De qualquer modo, sempre se diga, subsidiariamente, que ainda que assim não fosse, que:
a) a divulgação dos documentos de prestação de contas;
b) a divulgação de informação trimestral; e
c) a divulgação de comunicados ordenados pela CMVM;
são obrigações legais, nos termos dos artigos 245.º do CdVM, 10.º do Regulamento da
CMVM n.º 4/2004 e 360.º/1/f do CdVM.

46.

Donde, mesmo que o artigo 7.º do CdVM só tutelasse a informação divulgada por
obrigação legal, ainda assim:

196

André FIGUEIREDO, “A informação difundida no mercado de valores mobiliários e os poderes da CMVM: uma
«nova dimensão do Direito Administrativo»?”, Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, n.º 24, Novembro de
2006, CMVM, Lisboa, p. 73.
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os documentos de prestação de contas divulgados entre 2004 e 2008, a informação
trimestral divulgada a 06/11/2007 e o comunicado divulgado a 23/12/2007,
são informação legalmente devida,
pelo que tinha (em todo e qualquer caso) de respeitar o disposto no artigo 7.º do CdVM.
47.

(iv) O facto dos documentos de prestação de contas publicados pelo BCP (com informação
não completa, não verdadeira e ilícita) terem correspondido sempre rigorosamente aos que
foram elaborados e aprovados pelos seus órgãos sociais não afasta a violação do artigo 7.º
do CdVM. Com efeito:

48.

(iv.a) Toda e qualquer sociedade comercial tem de dever de elaborar e aprovar contas, por
intermédio dos seus órgãos sociais, nos termos dos artigos 65.º e seguintes do CSC197.

49.

A elaboração do relatório de gestão, das contas do exercício e dos demais documentos de
prestação de contas deve obedecer ao disposto nas normas contabilísticas, por força do
artigo 245.º/3 e 4 do CdVM198.

50.

Ou seja, o legislador quis assegurar que os documentos de prestação de contas seguiam os
normativos contabilísticos por se entender que estes estabelecem um conjunto de critérios
considerados mais idóneos a representar e quantificar o património e, consequentemente a
evidenciar objectiva e imparcialmente o lucro do exercício.

51.

Por isso se diz que “As contas anuais têm por função informar sócios, credores e público
em geral (quando submetidas a publicidade legal) da situação patrimonial, financeira e
réditual das sociedades, pela tutela dos mais variados interesses”199 e que “As
demonstrações financeiras (contas anuais) devem proporcionar informação acerca da
posição financeira, das alterações desta e dos resultados das operações, para que sejam

197

Os comerciantes, em geral, têm o dever de dar balanço e prestar contas (cf. artigos 62.ºe e 63.º do Código
Comercial).
198
Em geral, as sociedades comerciais estão obrigadas à elaboração dos documentos de prestação de contas de
acordo com os normativos contabilísticos por força do disposto no artigo 65.º/2 do CSC.
199
Cf. Maria Adelaide CROCA, «As Contas do Exercício/Perspectiva Civilística», ROA, ano 57, II, Lisboa, Abril
1997, p. 667.
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úteis a investidores, credores e outros utentes, a fim de investirem racionalmente,
concederem crédito e tomarem decisões semelhantes; contribuem assim para o
funcionamento eficiente dos mercados de capitais200.
52.

O BCP, por força do disposto no artigo 245.º do CdVM, enquanto sociedade emitente de
valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado, está ainda
obrigado à divulgação dos documentos de prestação de contas exigidos por lei ou
regulamento.

53.

O que, em rigor, se pretende com a divulgação da informação financeira, imposta às
sociedades emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado
regulamentado (pelos artigos 245.º do CdVM e 10.º do Regulamento da CMVM n.º
4/2004), é que seja dada publicidade à situação económico-financeira da sociedade e dos
resultados das operações por esta realizadas.

54.

Ou seja, o propósito do artigo 245.º do CdVM não é dar a conhecer uns quaisquer
documentos de prestação de contas, mas sim documentos de prestação de contas que
espelhem de forma verdadeira e apropriada a situação da sociedade.

55.

Tanto assim que o próprio artigo 245.º do CdVM obriga à divulgação da certificação legal
de contas e de relatório elaborado por auditor registado na CMVM.

56.

Intenção que é confirmada pelo teor do artigo 245.º/5201 do CdVM que estabelece que “Se
o relatório e contas anuais não derem uma imagem exacta do património, da situação
financeira e dos resultados da sociedade, pode a CMVM ordenar a publicação de
informações complementares.”.

57.

Também por isso, na redacção actual, o artigo 245.º/1/c do CdVM estabelece o dever dos
emitentes cotados divulgarem “Declarações de cada uma das pessoas responsáveis do
emitente, cujos nomes e funções devem ser claramente indicados, onde afirmem que, tanto

200

F.V. Gonçalves da Silva, J.M. Esteves Pereira, Contabilidade das Sociedades, 9.ª Edição (actualizada e
ampliada), Plátano Editora, p. 288.
201
Artigo 245.º/4 do CdVM na redacção originária do CdVM (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99 de 13/11).
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quanto é do seu conhecimento, a informação prevista na alínea a) foi elaborada em
conformidade com as normas contabilísticas aplicáveis, dando uma imagem verdadeira e
apropriada do activo e do passivo, da situação financeira e dos resultados do emitente e
das empresas incluídas no perímetro da consolidação, quando for o caso, e que o relatório
de gestão expõe fielmente a evolução dos negócios, do desempenho e da posição do
emitente e das empresas incluídas no perímetro da consolidação, contém uma descrição
dos principais riscos e incertezas com que se defrontam.”.
58.

(iv.b) O artigo 7.º do CdVM, como já se viu, tutela toda a informação relativa a emitentes e
valores mobiliários, o que inclui a informação financeira (que abarca a informação
contabilística).

59.

Sempre que a informação financeira divulgada não represente de forma completa,
verdadeira e lícita a situação económico-financeira da sociedade e os resultados das
operações por esta realizadas, então, foi violado o comando do artigo 7.º do CdVM.

60.

É que o referente da informação divulgada não é o conteúdo dos documentos de prestação
de contas que foram elaborados e aprovados pelos seus órgãos sociais (que contenham
informação não completa, não verdadeira e ilícita).

61.

O referente da informação divulgada é, como infra melhor se expõe e demonstra, a
situação económico-financeira da sociedade e os resultados das operações por esta
realizadas.

62.

O que se tem de aferir é, pois, se os documentos de prestação de contas divulgados
representam e codificam de forma completa, verdadeira e respeitadora dos normativos
contabilísticos a situação económico-financeira do BCP e os resultados das operações por
este realizadas.

63.

Termos em que a divulgação de documentos que são resultado de falsificação da
contabilidade não é uma questão estranha ao direito dos valores mobiliários na medida em
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que estamos perante informação (divulgada) que não tem qualidade (o que constitui
violação ao disposto no artigo 7.º do CdVM).
64.

Assim, o facto do BCP ter elaborado e aprovado informação financeira em violação
das regras contabilísticas é, inequivocamente, uma questão tutelada pelo direito dos
valores mobiliários, pelo menos, a partir do momento que aquela informação é
prestada ao público investidor.

65.

(iii.c) À luz do exposto, pode prima facie admitir-se que a divulgação de textos que possam
ser qualificados como documentos de prestação de contas que tenham sido aprovado pelos
seus órgãos sociais (que tenham sido certificados legalmente, que juntem relatório
elaborado por auditor registado na CMVM) desconforme com as regras contabilísticas
possa cumprir com o artigo 245.º/1 do CdVM.

66.

Todavia, o cumprimento do disposto no artigo 245.º/1 do CdVM pela simples
divulgação dos documentos de prestação de contas elaborados e aprovados não afasta, em
caso algum, a violação do artigo 7.º do CdVM.

67.

Isto porque o emitente tem ambos os deveres: o do artigo 245.º do CdVM e o do artigo
7.º, ambos do CdVM.

68.

O que exige, em primeira linha, o artigo 245.º/1 do CdVM é a publicação de documentos
que sejam qualificáveis como documentos de prestação de contas.

69.

Assim, se a informação financeira do BCP (relativos aos anos de 2003 a 2006 e ao 3.º
trimestre de 2007) tivesse sido elaborada de molde a dar uma imagem verdadeira e
apropriada da situação económico-financeira do BCP e dos resultados das operações por
este realizadas, então, a divulgação desses documentos seria idónea a atingir o fim
pretendido. Nesse caso, teria sido cumprido tanto o artigo 245.º como o artigo 7.º do
CdVM.

70.

Todavia, ao divulgar documentos de prestação de contas que violavam normas
contabilísticas, i.e. não dando imagem exacta do património e da situação financeira da
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sociedade, poderá ter sido cumprido o artigo 245.º/1 do CdVM mas violou-se certamente o
comando do artigo 7.º do CdVM.
71.

O que bem demonstra a autonomia dos ilícitos.

72.

Assim, no exemplo hipotético avançado pelo arguido Jardim Gonçalves (no artigo 988 da
sua contestação, a fls. 15475-15476), caso uma norma do CdVM obrigasse à publicação
dos depoimentos prestados pelos administradores dos emitentes e estes tivessem mentido,
então o BCP teria cumprido com o disposto nessa hipotética norma mas os administradores
teriam violado o artigo 7.º do CdVM (em concurso com a violação do artigo 360.º do
Código Penal – cf. artigo 420.º do CdVM).

73.

O mesmo raciocínio se aplica ao dever acrescido de divulgar declarações de cada uma das
pessoas responsáveis do emitente (cf. artigo 245.º/1/c do CdVM introduzido pelo DecretoLei n.º 357-A/2007, que transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2004/39/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril, relativa aos mercados de
instrumentos financeiros).

74.

Situações de cúmulo de deveres que são violáveis autonomamente são absolutamente
triviais no nosso ordenamento jurídico. Em todos os circuitos de tráfego jurídico existem
deveres cumulativos.

75.

(iii.d) A punição da desconformidade entre a informação divulgada e realidade, mesmo
quando a informação divulgada coincide com a declaração produzida, não é um
singularidade do regime do direito dos valores mobiliários.

76.

Com efeito, juridicamente entende-se por falsidade não só a falsidade material como a
falsidade ideológica (também designada por intelectual, lato sensu).

77.

Assim, também no Direito penal a punição do crime de falsificação de documento abrange
quer os casos de desconformidade entre a declaração documentada e a realmente
produzida, quer aqueles em que o documento, embora conforme com a declaração
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produzida, incorpora um facto que, sendo juridicamente relevante, não corresponde à
realidade202.
78.

(iii.e) Por fim, importa sublinhar que a tese dos arguidos, pelos resultados a que conduz,
não resiste à análise sinépica.

79.

Na tese dos arguidos o artigo 7.º do CdVM não teria sido violado porque as contas
divulgadas foram as aprovadas pelos seus órgãos sociais.

80.

Significa isto, levando o argumento dos arguidos às últimas consequências, que o centro do
artigo 7.º do CdVM no que respeita à divulgação de informação financeira é o
cumprimento de regras societárias e a não a qualidade da informação prestada.

81.

É bom de ver que não é assim.

82.

O artigo 7.º do CdVM, sob a epígrafe qualidade da informação, no que respeita à
divulgação de informação financeira tem como núcleo central a tutela da correspondência
desta com a situação económico-financeira do emitente e as operações por este realizadas.

83.

É isso que mais importa para os investidores e para a formação da sua vontade.

84.

A questão de saber se as regras societárias foram cumpridas é completamente diferente da
de saber se os documentos de prestação de contas reflectem a situação económicofinanceira do emitente e as operações por este realizadas.

85.

A alegação dos arguidos conduz a resultados aberrantes.

86.

Em rigor, a única conclusão que permite retirar a alegação de que os documentos de
prestação de contas divulgados pelo BCP correspondem, exactamente, aos que foram
elaborados e aprovados pelos seus órgãos sociais, é a de que a contabilidade do BCP foi
falseada.

202

Acórdão de fixação de jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça de 19/01/2000 (processo n.º 043448 –
disponível em www.dgsi.pt).
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87.

De qualquer modo, a informação financeira (maxime os documentos de prestação de
contas) foi falseada por cada um dos arguidos nos termos descritos no Título VIII da
presente Decisão.

Secção IV Da Consolidação e Dever de Informação
1.

Os seguintes arguidos alegam que a exclusão de algumas entidades do perímetro de
consolidação não torna a informação não verdadeira, não completa e não lícita.

2.

a)

Arguido Jardim Gonçalves (artigos 989-995 da contestação, fls. 15476-15477);

b)

Arguido Christopher de Beck (artigos 517-521 da contestação, fls. 16082-16083);

c)

Arguido Alípio Dias (artigos 603-606 da contestação, fls. 17396-17397);

d)

Arguido Paulo Teixeira Pinto (artigos 324-328 da contestação, fls. 17546-17547).

(i) Os arguidos colocam em causa que a não consolidação de entidades seja susceptível de
preencher os conceitos de completude, verdade e licitude da informação, previstos no
artigo 7.º do CdVM. Não assiste razão aos arguidos.

3.

As condutas cuja adequação tem de ser averiguada à luz do artigo 7.º/1 do CdVM são
divulgações de informação. Está, portanto, em causa, a utilização da linguagem para
relatar factos203 que são comunicados (ao público).

4.

Importa ter presente que a transmissão de informação, do ponto de vista estrutural e
funcional, envolve um emissor (ou destinador) e um receptor (ou destinatário), que trocam

203

Nas palavras de Sinde MONTEIRO, Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Almedina,
Coimbra, 1989, p. 14 e ss., a informação é a exposição de uma dada situação de facto. Segundo Eduardo Paz
FERREIRA, “A informação no mercado de valores mobiliários”, Direito dos Valores Mobiliários, vol. III, Coimbra
Editora, Coimbra, 2001 (p. 137 e ss.), “(…) poderia dizer-se que a informação significa originariamente dar forma
a alguma coisa que, por esse modo, se torna cognoscível e, como tal, transmissível.” (p. 142). Carlos Costa PINA,
Dever de Informação e Responsabilidade pelo Prospecto no Mercado Primário de Valores Mobiliários, Coimbra
Editora, Coimbra, 1999, p. 31, nota que “(…) a lei não nos fornece uma definição desse conceito [de informação]
que seja manuseável em termos gerais.” Acrescenta que “De qualquer forma, e numa primeira formulação, sempre
poderemos assentar numa noção de informação consistente na significação de uma determinada situação fáctica,
seja qual for, em concreto, o seu objecto.”
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entre si uma mensagem, inscrita num código, através de um canal de comunicação ou
contacto204.
5.

(ii) O artigo 7.º do CdVM impõe que a informação divulgada seja completa, isto é, que
seja suficiente, que não omita informação essencial205 para os destinatários, permitindo
que estes possam conhecer toda a realidade materialmente relevante.

6.

Por outras palavras, é incompleta toda a informação que oculte «partes da realidade» que
sejam importantes para que os seus destinatários possam reconstituir o referente em todos
os aspectos materialmente relevantes.

7.

A (in)completude da informação é, em geral, aferida por três factores:
a)

que informação foi dada (ou divulgada);

b)

que informação deveria ter sido dada (ou divulgada);

c)

existe, ou não, desconformidade entre a informação que foi dada (ou divulgada) e a
que deveria ter sido (ou divulgada).

8.

Para saber que informação devia ter sido dada é necessário atender ao referente (realidade
subjacente) e:
a) às normas de completude (quando existam), em função das menções que esta exija; ou
b) ao contexto textual ou extra-textual em que é proferida a informação.

9.

Assim, in casu, a completude afere-se em função (i) da situação económico-financeira do
BCP e dos resultados das operações por este realizadas e também em função (ii) das

204

“A pessoa que fala é o emissor e aquela que ouve, o destinatário. A mensagem é o significado transmitido entre
dois participantes, materializado em algum código. Para que haja comunicação entre ambos os participantes do
processo comunicativo, eles devem estar em contato um com o outro, ou seja, a mensagem tem que ser expressa por
meio de um canal – som da voz, letras no papel, imagens, e outros meios -, que se processa dentro de uma dada
situação, em um dado contexto – que pode englobar acontecimentos anteriores, situação cultural, conhecimentos
que ambos têm da situação e da cultura (VESTERGAARD & SCHRODER, 1988, p.15) – cf. Lucilene GONÇALVES,
Linguagem Publicitária: Análise e Produção, São Paulo, Arte & Ciência, 2003, p. 16.
205
Mafalda Gouveia MARQUES e Mário FREIRE, «A Informação no Mercado de Capitais», Cadernos do Mercado de
Valores Mobiliários, n.º 3, 2.º semestre de 1998, CMVM, Lisboa, p. 115.
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normas contabilísticas que determinam o que deve ser revelado nos documentos de
prestação de contas.
10.

O artigo 7.º do CdVM obriga a que informação divulgada seja verdadeira, ou seja, que
coincida com a realidade dos factos, situações, circunstâncias, valores ou perspectivas
que se destina a reflectir, não induzindo em erro os destinatários206.

11.

A verdade informativa significa, portanto, uma rigorosa coincidência entre a informação
divulgada e a realidade dos factos a que se refere a informação207.

12.

Por outras palavras, é falsa toda a informação em que não há uma correspondência exacta,
rigorosa, entre o referente (objecto da informação) e a mensagem.

13.

A realidade dos factos (operações realizadas) tem, pois, de estar fielmente reflectida nos
documentos de prestação de contas, isto é, tem de existir uma relação imagem-espelho208
entre a informação divulgada e o seu objecto, que é a realidade dos factos.

14.

Pelo que a “verdade”, entendida como coincidência entre a realidade subjacente (o
referente para o qual o enunciado remete) e o enunciado que a pretende retratar (a
mensagem), no caso de informação contabilística, tem de ser lida à luz das regras
contabilísticas.

15.

Assim, para aferir da verdade da informação divulgada é necessário proceder ao confronto
entre a realidade subjacente (o referente para o qual o enunciado remete) e o enunciado
que a pretende retratar (a mensagem).

206

Mafalda Gouveia MARQUES e Mário FREIRE, «A Informação no Mercado de Capitais», Cadernos do Mercado de
Valores Mobiliários, n.º 3, 2.º semestre de 1998, CMVM, Lisboa, p. 116.
207
O artigo 161.º/2/a do Código do Mercado de Valores Mobiliários dispunha que a informação incluída no
prospecto não é verídica quando não coincide com a realidade dos factos, situações, circunstâncias, valores ou
perspectivas que se destina a reflectir e, bem assim quando, pelos termos em que se encontra formulada ou pelo
contexto em que se integra, induz em erro o investidor sobre o conteúdo ou significado desses factos, situações,
circunstâncias, valores ou perspectivas.
208
Carlos Costa PINA, Dever de Informação e Responsabilidade pelo Prospecto no Mercado Primário de Valores
Mobiliários, Coimbra Editora, Coimbra, 1999, p. 41.
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16.

In casu, a verdade da informação financeira afere-se do confronto entre (i) a situação
económico-financeira do BCP e dos resultados das operações por este realizadas e (ii) o
teor dos documentos de prestação de contas consolidadas, da informação referente ao 3.º
trimestre de 2007.

17.

Ademais, a verdade contabilística é uma métrica. O que existe são normas que garantem o
objectivo final: a imagem verdadeira e apropriada dos resultados, da posição financeira e
respectivos fluxos de caixa. Pelo que a verdade contabilística depende da aplicação das
normas subjacente à apresentação dos documentos de prestação de contas. (cf. resulta hoje
da IAS 1.13).

18.

O caso do comunicado de 23/12/2007 apresenta, a este respeito, uma especialidade. Saber
se a informação transmitida pelo comunicado de 23/12/2007 é verdadeira depende da
qualidade da informação financeira mais recentemente divulgada pelo BCP à data.

19.

Neste caso, o referente continua a ser a situação económico-financeira do BCP e dos
resultados das operações por este realizadas. Mas o objecto imediato é a informação
financeira mais recentemente divulgada pelo BCP à data, ou seja, a informação referente à
sua actividade, resultados e situação económica e financeira no 3.º trimestre de 2007.

20.

Estamos, neste caso, do ponto de vista estrutural, perante uma situação algo próxima da
falsificação ideológica na modalidade falsificação em documento, isto é, quando o
documentado, embora conforme com a declaração, incorpora, porém, um facto falso
juridicamente relevante, pois o facto declarado não corresponde à realidade209.

21.

Com efeito, cabem, efectivamente, na falsificação de documento quer os casos de
desconformidade entre a declaração documentada e a realmente produzida, quer aqueles

209

Vide Helena MONIZ, Comentário Conimbricense do Código Penal, Tomo II, Comentário ao artigo 256.º,
Coimbra, Coimbra Editora, 1999, p. 676.

361

em que o documento, embora conforme com a declaração produzida, incorpora um facto
que, sendo juridicamente relevante, não corresponde à realidade210.
22.

O comunicado afirma que a informação financeira divulgada é verdadeira. Não sendo esta
verdadeira, o comunicado é forçosamente… falso.

23.

Donde também o comunicado do BCP de 23/12/2007, porque incorpora factos que não
correspondem à verdade (i.e. a alegada verdade da informação relativa ao 3.º trimestre de
2007), é falso.

24.

(iv) O artigo 7.º do CdVM obriga a que informação divulgada seja lícita.

25.

O requisito de licitude da informação, plasmado no artigo 7.º do CdVM, não se refere à
proibição da violação dos restantes requisitos plasmados no artigo 7.º do CdVM
(completude, verdade, actualidade, clareza e objectividade) porquanto a violação destes
deveres (autónomos), por natureza, torna o acto de prestar informação ilícito (e
sancionável).

26.

Não se trata, igualmente, da violação de outras normas de conduta do CdVM porquanto a
violação

destas

também

conduz,

inevitavelmente,

à

ilicitude

da

informação

(autonomamente sancionável).
27.

É justamente porque completude, verdade, actualidade, clareza e objectividade constituem
formas especiais de ilicitude que a referência expressa, no artigo 7.º do CdVM, à ilicitude
adquire um especial significado obrigando à ponderação de outros valores ou interesses
igualmente tutelados.

28.

De outra forma estar-se-ia a proceder a uma dupla valoração da ilicitude, ou seja, a proibirse o que já era proibido, o que seria inútil.

29.

O requisito de licitude da informação, plasmado no artigo 7.º do CdVM, refere-se, isso sim
à proibição da violação de regras jurídicas na construção da mensagem (pelo menos nos

210

Acórdão de fixação de jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça de 19/01/2000 (processo n.º 043448) –
disponível em www.dgsi.pt.
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casos em que esta tenha consequências ao nível da qualidade da informação que é
divulgada).
30.

In casu, a informação financeira:
a) tinha de obedecer ao disposto nos artigo 245.º do CdVM e 10.º do Regulamento da
CMVM n.º 4/2004;
b) tinha de ser elaborada em conformidade com as normas contabilísticas aplicáveis, de
molde a dar uma imagem verdadeira e apropriada da situação económico-financeira
do BCP e dos resultados das operações por este realizadas.

31.

As normas contabilísticas são regras de mediação na construção da informação financeira.

32.

São estas normas que estabelecem um conjunto de critérios considerados mais idóneos a
representar e quantificar o património e, consequentemente a evidenciar objectiva e
imparcialmente o lucro do exercício211.

33.

Só o cumprimento das normas contabilísticas permite assegurar que os documentos de
prestação de contas dão imagem verdadeira e apropriada da situação económico-financeira
da sociedade e dos resultados das operações por esta realizadas 212.

34.

Toda e qualquer sociedade está obrigada a cumprir os normativos contabilísticos. Com
efeito, o artigo 65.º/2 do CSC ao estabelecer que a elaboração do relatório de gestão, das
contas do exercício e dos demais documentos de prestação de contas deve obedecer ao
disposto na lei está a remeter (implicitamente) para as normas contabilísticas213; também o

211

Cf. Maria Adelaide CROCA, «As Contas do Exercício/Perspectiva Civilística», ROA, ano 57, II, Lisboa, Abril
1997, p. 667.
212
O TJCE, pronunciando-se sobre questões contabilísticas distintas das sub iudice, tem afirmado reiteradamente a
importância de que os documentos de prestação de contas dêem uma imagem fiel da sociedade (cf. Acórdão de
14/09/1999 (Quinta Secção) – DE + ES Bauunternehmung GmbH contra Finanzamt Bergheim –, Acórdão de
07/01/2003 – Banque internationale pour l'Afrique occidentale SA (BIAO) contra Finanzamt für Großunternehmen
in Hamburg, e Acórdão de 27/06/1996 (Quinta Secção) – Waltraud Tomberger contra Gebrüder von der Wettern
GmbH).
213
No mesmo sentido, embora afirmando que o artigo 65.º/2 do CSC remete especificamente para o POC por ser
este o normativo contabilístico aplicável à esmagadora maioria das sociedades comerciais (não configurando, pois,
as especialidades a que os Bancos e os emitentes com valores mobiliários admitidos à negociação em mercado
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artigo 17.º do Código do IRC impõe que a contabilidade esteja organizada de acordo com
a normalização contabilística e outras disposições legais em vigor para o respectivo
sector de actividade, sem prejuízo da observância das disposições previstas neste Código.
35.

Ao BCP era aplicável, como se viu, no período anterior a 2005, o regime contabilístico dos
bancos e sociedades financeiras era definido pelo Decreto-Lei n.º 36/92, de 28 de Março e
demais normativos supra identificados. A partir de 01/01/2005 (com comparativo a
01/01/2004) passaram a ter de apresentar as contas de acordo com as normas internacionais
de contabilidade: as IAS (International Accounting Standard) / IFRS (Internatinal
Financial Reporting Standards).

36.

A violação das normas contabilísticas tem, por isso, consequências na qualidade da
informação prestada ao público investidor e, nesta medida, é uma questão tutelada pelo
direito dos valores mobiliários.

37.

Não é, aliás, por mero acaso que o artigo 245.º do CdVM obriga à divulgação da
certificação legal de contas e de relatório elaborado por auditor registado na CMVM.

38.

Fá-lo, justamente, porque se pretende acautelar que a informação financeira divulgada
respeita os normativos contabilísticos.

39.

Assim, a violação de forma materialmente relevante das normas contabilísticas aplicáveis,
que obrigam à apresentação de forma verdadeira e apropriada da situação económicofinanceira do BCP e dos resultados das operações por este realizadas, leva a que a
informação se torna ilícita.

Secção V Da Alegada Inconstitucionalidade do artigo 389.º/1 e 2 do CdVM
Os seguintes arguidos alegam que o artigo 389.º/1 e 2 viola os princípios da legalidade (por
excessiva indeterminação) e/ou da proporcionalidade e da igualdade.
regulamentado obedecem) vide Maria Adelaide CROCA, «As Contas do Exercício/Perspectiva Civilística», ROA,
ano 57, II, Lisboa, Abril 1997, p. 634.
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a)

Arguido Christopher de Beck (artigos 522-526 da contestação, fls. 16083- 16084);

b)

Arguido Alípio Dias (artigos 607-611 da contestação, fls. 17397-17399);

c)

Arguido Paulo Teixeira Pinto (artigos 329-333, fls. 17547-17549);

d)

Arguido A. (artigos 308-322, fls. 17583-17584).

a)

Legalidade

1.

(i) O que constitui um atentado ao princípio da legalidade são as leis vagas e vazias, que
deixam ao arbítrio do julgador as soluções a aplicar a cada caso concreto porque permitem
as mais diversas interpretações por parte do aplicador do Direito.

2.

Por um lado, como já se viu, não é necessária qualquer repetição pela norma de sanção do
tipo infraccional previsto na norma de conduta.

3.

Não fosse assim e ficaria sem conteúdo o artigo 400.º do CdVM que se limita a cominar
com contra-ordenação a violação de deveres não referidos nos artigos anteriores mas
previstos neste Código ou noutros diplomas a que se refere o n.º 2 do artigo 388.º.

4.

Esta técnica legística não padece de qualquer inconstitucionalidade como (já) decidiu o
Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa em sentença proferida a 14/02/2002
(processo n.º 632/01, 1° Juízo – 2ª Secção): “(…) o CVM de 1999 adoptou uma técnica
legislativa baseada na remissão material dinâmica para outra legislação conexa com o
Código e para Regulamentos presentes ou futuros (artigo 388.º/2 do CdVM), sendo que o
elenco das sanções é completado com uma norma de sanção residual prevista no artigo
400.º do diploma em análise.”. “Diga-se ainda que, a remissão feita pelo artigo 400.º para
o artigo 388.º, n.º 2, ambos do CVM, não é uma remissão genérica, desconhecida para a
recorrente, na medida em que se reporta à violação de deveres tipificados na lei (…) e de
estar em causa um destinatário específicos dessas normas (…)”. Concluiu, pois, aquele
Tribunal que “Assim sendo e, contrariamente ao alegado pela recorrente, estão
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preenchidos os requisitos de que depende a existência de uma contra-ordenação.”
(sublinhado nosso).
5.

Aliás, a técnica legislativa utilizada pelo CdVM, e em geral pelo direito de mera ordenação
social, não só não é inconstitucional como “(…) pode inclusivamente ser mais precisa
para o destinatário da norma já que descreve expressamente as normas de conduta (nos
“pré-tipos”) ao contrário do que acontece nos tipos penais onde as normas de conduta
surgem, na generalidade dos casos, apenas implícitas na matéria da proibição”214.

6.

No que respeita ao texto legal infraccionalizador:
a)

Dispõe o artigo 7.º do CdVM:
“A informação respeitante a instrumentos financeiros, a formas organizadas de
negociação, às actividades de intermediação financeira, à liquidação e à
compensação de operações, a ofertas públicas de valores mobiliários e a emitentes
deve ser completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita.”215.

b)

Dispõe o 389.º/1/a do CdVM (na redacção em vigor):
“Constitui contra-ordenação muito grave:
a) A comunicação ou divulgação, por qualquer pessoa ou entidade, e através de
qualquer meio, de informação que não seja completa, verdadeira, actual, clara,
objectiva e lícita; (…)”

Acrescenta o artigo 389.º/2 do CdVM que “Inclui-se na alínea a) do número anterior a
prestação de informação aos seus clientes por qualquer entidade que exerça actividades
de intermediação.”.
7.

(ii) O texto legal infraccionalizador (artigos 7.º e 389.º/1/a do CdVM) é certo e
determinado porquanto descreve expressamente, com precisão, qualidades (completude,

214

Frederico de Lacerda da COSTA PINTO, O Novo Regime dos Crimes e Contra-Ordenações no Código dos Valores
Mobiliários, Coimbra, Almedina, 2000, p. 26.
215
Apesar de só nos referirmos, nesta sede, à actual redacção dos artigos 7.º e 389.º/1 do CdVM, o mesmo vale
mutatis mutandis e até por maioria de razão relativamente às anteriores redacções.
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verdade, actualidade, clareza, objectividade e licitude) que um determinado tipo de
informação (a que respeite, designadamente, a valores mobiliários ou a emitentes) deve
respeitar.
8.

Com efeito, do texto legal (artigo 7.º do CdVM, conjugado com o artigo 389.º/1 do CdVM)
retira-se que o tipo infraccional é composto pelos seguintes pressupostos típicos: (i)
prestação de informação; (ii) que respeite, designadamente, a valores mobiliários ou a
emitentes; (iii) que não respeite os requisitos de qualidade enunciados na lei.

9.

O conceito de informação é socialmente perceptível e encontra-se delimitado, como já se
viu. O objecto da infracção está, pois, claramente definido.

10.

(iii) É verdade que se trata de uma infracção susceptível de ser praticada por qualquer
pessoa ou entidade, isto é, qualquer um pode ser agente da infracção.

11.

Trata-se, pois, de uma contra-ordenação comum e não de uma infracção específica.

12.

Mas tal não constitui uma singularidade do texto infraccionalizador sub iudice.

13.

Aliás, no Direito penal, “Autor de um crime pode ser, em regra, qualquer pessoa (…)216”
(v.g. homicídio ou furto – artigos 131.º e 203.º do Código Penal).

14.

In casu justifica-se que assim seja uma vez que é na informação que o público investidor
funda todas as suas decisões de investimento e actuação. A lei tem, pois, de tutelar
fortemente o bem jurídico informação. É também essa a mens legis do o artigo 389.º/2 do
CdVM.

15.

Caso contrário, se admitisse a hipótese de não sujeitar aos requisitos do artigo 7.º do
CdVM algumas entidades (v.g. as que não exercem efectivamente actividades no mercado
de valores mobiliários) estaria encontrada a via de contornar absolutamente a imposição
legal.

216

Jorge de FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal, Parte Geral, Tomo I (Questões Fundamentais, A Doutrina Geral do
Crime), Coimbra, Coimbra Editora, 2004, p. 287.
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16.

Bastaria a quem quer divulgar informação, mesmo que seja actor do mercado de valores
mobiliários, criar uma empresa que não o fosse. Poderia tratar-se, p.ex., de uma empresa
que tinha como actividade única a divulgação de informação. Por não ser agente do
mercado de valores mobiliários, esta empresa ficaria absolutamente subtraída à aplicação
do artigo 7.º do CdVM, e a informação que divulgasse não estaria sujeita a qualquer
requisito.

17.

Ora, este resultado é, atendendo à tutela que o legislador mobiliário quis garantir à
informação, inadmissível.

18.

(iv) O texto infraccionalizador, quanto à natureza, é de perigo e não de dano, i.e. a
realização do tipo não pressupõe a lesão, mas antes se basta com a mera colocação em
perigo do bem jurídico217.

19.

Por força da redacção que foi dada ao artigo 7.º do CdVM pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de
13 de Novembro (que vigorou de 01/03/2000 até 31/10/2007), a norma era de perigo
abstracto-concreto porque pressupunha que a informação fosse susceptível de influenciar
as decisões dos investidores.

20.

Ou seja, exigia-se que a informação prestada fosse apropriada ou apta a desencadear o
perigo proibido (ainda que este não se chegasse a concretizar) para que a acção devesse
relevar tipicamente.

21.

Passou, contudo, a ser de perigo abstracto em virtude da redacção que foi dada ao artigo
7.º do CdVM pelo Decreto-Lei n.º 357-A/2007, de 31 de Outubro (que entrou em vigor a
01/11/2007)218.

22.

Também

a

natureza

inconstitucionalidade.

da
O

norma

Tribunal

não

constitui

Constitucional

singularidade,
já

se

nem

pronunciou

suscita

pela

não

217

Jorge de FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal, Parte Geral, Tomo I (Questões Fundamentais, A Doutrina Geral do
Crime), Coimbra, Coimbra Editora, 2004, p. 292.
218
O que, aliás, corresponde ao regime do antigo artigo 97.º do Código do Mercado de Valores Mobiliários que
vigorou entre 1991 e 2000.
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inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstracto (cf. Acórdão n.º 426/91, de
06/11/1991219).
23.

(v) O texto legal é claro quanto aos efeitos.

24.

A prática da infracção constitui, nos termos do artigo 389.º/1/a do CdVM, contraordenação muito grave sancionável, nos termos do artigo 388.º/1/a, com coima de € 25.000
a € 2.500.000 (€ 5.000.0000 desde a entrada em vigor da Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho).

25.

Nos termos do artigo 404.º do CdVM podem, ainda, cumulativamente, ser aplicadas
sanções acessórias aos responsáveis pela prática de contra-ordenações.

26.

À luz do exposto bem se vê que o texto legal, sendo certo e determinado, permite orientar
os destinatários quanto às condutas que são efectivamente proibidas.

27.

O texto legal infraccionalizador (artigos 7.º e 389.º/1/a do CdVM) respeita, pois,
cabalmente o princípio da tipicidade.

b)

Proporcionalidade

1.

O facto de toda e qualquer violação ao disposto no artigo 7.º constituir, sempre, contraordenação muito grave (nos termos do artigo 389.º/1/a do CdVM) não viola, de modo
algum, o princípio da proporcionalidade.

2.

(i) Importa, desde logo, ter em conta que o mercado e ao sistema financeiro são valores
que, pela sua importância, revestem dignidade e protecção Constitucional. Com efeito:

3.

O artigo 81.º/f da Constituição estabelece como incumbência prioritária do Estado no
âmbito económico e social “Assegurar o funcionamento eficiente dos mercados, de modo a
garantir a equilibrada concorrência entre as empresas, a contrariar as formas de
organização monopolistas e a reprimir os abusos de posição dominante e outras práticas
lesivas do interesse geral.”.

219

Disponível em www.dgsi.pt.
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4.

O artigo 101.º da Constituição estabelece, mesmo, que “O sistema financeiro é estruturado
por lei, de modo a garantir a formação, a captação e a segurança das poupanças, bem
como a aplicação dos meios financeiros necessários ao desenvolvimento económico e
social.”.

5.

Cumprindo estas emanações Constitucionais o legislador mobiliário determinou que a
regulação dos mercados de instrumentos financeiros seja feita em função dos seguintes
princípios, rectius critérios orientadores da supervisão da CMVM: protecção dos
investidores, eficiência e regularidade do funcionamento dos mercados de instrumentos
financeiros e controlo da informação (artigos 353.º/1/b e 358.º/a, b e c do CdVM).

6.

Ademais, como já se viu, a informação é dos bens jurídicos que maior tutela merece no
direito dos valores mobiliários, o que se justifica, por ser com base nesta que os
investidores tomam as suas decisões de investimento e desinvestimento.

7.

O legislador criou, por isso, uma malha de deveres informativos e, através do artigo 7.º do
CdVM, quis assegurar que a informação divulgada no mercado tinha qualidade – o que
elucida sobre a importância dada à informação no mercado de valores mobiliários.

8.

Normas que, como também se viu, visam proteger não só os investidores como o próprio
mercado e a regularidade do seu funcionamento.

9.

Pelo que o bem jurídico informação, na medida em que se destina a proteger o mercado, é
digno de tutela constitucional.

10.

O que justifica, per se, a consagração legal de restrições à liberdade geral de acção. Em
geral, justifica a restrição à liberdade (total) de agir no mercado de valores mobiliários. In
casu justifica restrições à liberdade de prestar informação (falsa, incompleta e ilícita no
mercado de valores mobiliários).

11.

Aliás, como referem J.J. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, o artigo 101.º/f da
Constituição “(…) constitui uma amplíssima credencial constitucional para a intervenção,
regulação e supervisão pública das actividades financeiras, com as necessárias limitações
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restrições da liberdade económica nesta área, com a extensão e a intensidade que os
interesses em causa podem justificar (desde a autorização administrativa para a entrada
na actividade até, no limite, a intervenção na gestão das instituições financeiras). De resto
não estão aqui em causa somente valores constitucionais ligados à estabilidade financeira
e ao desenvolvimento económico e social mas também a protecção dos direitos dos
aforradores e investidores e clientes das instituições financeiras, a começar pelo seu direito
de propriedade.”220.
12.

(ii) O legislador ordinário que, por definição, tem sempre uma margem de conformação do
Direito, em virtude daqueles comandos constitucionais (maxime o do artigo 101.º/f da
Constituição) goza de uma ampla margem de escolha221.

13.

O legislador, não optou, contudo, por criminalizar toda e qualquer prestação de informação
falsa relativa a valores mobiliários ou a emitentes.

14.

Se o tivesse feito seria possível questionar o respeito pelo princípio da intervenção mínima.
Mas, não o fez. Reservou, no mercado de valores mobiliários, a punição criminal para os
casos de abuso de informação privilegiada, de manipulação de mercado e de desobediência
à CMVM (cf. artigos 378.º, 379.º e 381.º do CdVM).

15.

O legislador ordinário optou por seguir formas de sancionamento, bem menos gravosas
para os infractores; o sancionamento dos ilícitos (prestação de informação sem qualidade)
através do direito de mera ordenação social (que, lembre-se, não obedece ao princípio da
última ratio, só aplicável em Direito penal).

16.

(iii) Na economia do CdVM, o legislador mobiliário optou por criar três molduras
sancionatórias distintas: infracções muito graves, graves e menos graves (cf. artigos 388.º a
400.º do CdVM).

220

Constituição da República Portuguesa Anotada (Artigos 1.º a 107.º), Volume I, Coimbra, Coimbra Editora,
2007, p. 1082.
221
Cf. J.J. GOMES CANOTILHO, VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada (Artigos 1.º a
107.º), Volume I, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, p. 1082.
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17.

No caso da violação de deveres de informação, o legislador tipificou situações que
qualificou como muito graves (artigo 389.º/1 do CdVM) mas também situações que
qualificou de graves (artigo 389.º/3 do CdVM) e menos graves (artigo 389.º/4 e 5 do
CdVM).

18.

O mesmo critério foi seguido nos artigos v.g. 390.º, 392.º, 393.º, 394.º do CdVM.

19.

Fê-lo, justamente, para que as infracções pudessem ser agrupadas em função da gravidade
abstracta.

20.

Não tinha de ser assim, v.g. no RGICSF o legislador optou apenas por distinguir as
infracções especialmente graves das demais infracções (cf. artigos 210.º e 211.º do
RGICSF).

21.

Ou seja, o legislador podia ter optado por prever, no CdVM, menos que três molduras
sancionatórias distintas.

22.

Isto não significa, porém, que cada concreta infracção muito grave deva ser punida com
coima de igual montante.

23.

A moldura sancionatória prevista para as infracções muito graves, ao tempo da prática das
infracções objecto do presente processo, tem uma amplitude de 1 para 100 (de € 25.000 a €
2.500.000) – cf. artigo 388.º/1/a do CdVM. Com a entrada em vigor da Lei n.º 28/2009, de
19 de Junho a amplitude passou a ser de 1 para 200 (de € 25.000 a € 5.000.000).

24.

O que permite aplicar coimas em montantes diferenciados em função das circunstâncias
concretas (cf. artigo 405.º/1, 2 e 4 do CdVM, artigo 18.º do RGCORD e artigo 71.º do
Código Penal, aplicável ex vi do artigo 32.º do RGCORD). Assim o exige o princípio da
culpa.

25.

Em acréscimo, esclarece-se que o facto da lei qualificar uma determinada contra-ordenação
como muito grave não implica, necessariamente, que a mesma tenha de ser sancionada no
caso concreto com coima superior a uma contra-ordenação grave ou mesmo menos grave.
Com efeito:
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26.

Também a moldura sancionatória prevista para as contra-ordenações graves e menos
graves, ao tempo da prática das infracções objecto do presente processo, tem uma
amplitude de 1 para 100 (cf. artigos 388.º/1/b e c do CdVM). Com a entrada em vigor da
Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho a amplitude passou a ser de 1 para 200 (de € 12.500 a €
2.500.000 e de € 2500 a € 500.000, respectivamente).

27.

Sendo que limite mínimo da moldura sancionatória prevista para as infracções muito
graves (de € 25.000) é muito inferior aos limites máximos aplicáveis às infracções graves
e menos graves.

28.

Pelo que o desenho legal permite que uma contra-ordenação qualificada abstractamente
como muito grave possa, atentas as circunstâncias do caso concreto, ser sancionada com
coima de € 25.000 enquanto uma abstractamente qualificada como menos grave seja
sancionada com uma coima 10 vezes superior (i.e. de € 250.000) – 20 vezes superior,
quando aplicáveis as alterações introduzidas pela Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho.

29.

Ademais, mesmo as contra-ordenações muito graves podem, atentas as circunstâncias do
caso concreto, dar lugar a procedimentos de advertências (cf. artigo 413.º do CdVM) e à
prolação de uma admoestação (cf. artigo 51.º do RGCORD, aplicável ex vi do artigo 32.º
RGCORD).

30.

O que bem demonstra que a lei permite que o julgador adeqúe a sanção às circunstâncias
do caso concreto. O que tem de ser feito de acordo, designadamente, com os critérios
detalhados previstos no artigo 405.º do CdVM.

31.

(iv) Acresce que, o legislador não optou por cominar com contra-ordenação muito grave
toda e qualquer prestação de informação sem qualidade (i.e. a violação do artigo 7.º do
CdVM).

32.

Com efeito, v.g. nos termos ao artigo 389.º/3/a do CdVM se os valores mobiliários ou os
instrumentos financeiros a que a informação respeita não forem negociados em mercado
regulamentado e se a operação tiver valor igual ou inferior ao limite máximo da coima
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prevista para as contra-ordenações graves a violação do artigo 7.º constitui infracção grave
(e não muito grave).
33.

O que tem razão de ser porquanto os mercados não regulamentados são menos exigentes
do que os regulamentados.

34.

(v) O Tribunal Constitucional já se pronunciou concretamente sobre as molduras
sancionatórias aplicáveis aos processos de contra-ordenação no âmbito do mercado de
valores mobiliários tendo considerado que a norma sub iudice [o artigo 670.º do Código do
Mercado de Valores Mobiliários que estabelecia uma moldura entre 500.000$00 e
300.000.000$00] cumpre as exigências que vão implicadas no princípio da legalidade
penal, consagrado no artigo 29º, nºs 1 e 3, da Constituição (nullum crimen nulla poena
sine lege), no princípio da separação e interdependência dos órgãos de soberania, no da
indisponibilidade de competências (consagrados, os dois últimos, no artigo 114º, nºs 1 e 2,
da Lei Fundamental) e, ainda, no princípio da proibição de sanções de duração ilimitada
ou indefinida (consagrado no nº 1 do artigo 30º da Constituição), que é outra dimensão ou
vertente do princípio da legalidade das sanções (…) No caso, não se vê que a sanção
prevista pela norma sob análise seja desnecessária, inadequada ou, clara e
manifestamente, excessiva. (…) Os elevados montantes da coima e a distância que separa
o seu mínimo do respectivo máximo explicam-se, assim, pela natureza dos bens jurídicos
que o legislador quer tutelar, ou seja, pela importância dos valores sociais envolvidos. De
resto - recorda-se -, a amplitude ou extensão da moldura sancionatória até é idêntica à
consagrada na lei-quadro do ilícito de mera ordenação social, quando estejam em causa
contra-ordenações cometidas por negligência por que sejam responsáveis pessoas
colectivas,

considerando

portanto

que

a

norma

não

padecia

de

qualquer

inconstitucionalidade (Acórdão n.º 574/95, de 18/10/1995222).

222

Disponível em www.tribunalconstitucional.pt.
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35.

À luz do exposto, em conclusão, fica claro que, atenta a importância do bem jurídico
informação para a protecção dos investidores do próprio mercado, é necessário que a
divulgação de informação sem qualidade seja sancionada.

36.

Fica, também, claro que a qualificação da contra-ordenação como muito grave é o meio
adequado para a prossecução dos fins visados. Com efeito:

37.

Os bens jurídicos protegidos merecem tutela constitucional e o legislador, gozando de
ampla margem de conformação do direito, não optou, sequer, por criminalizar as condutas
em questão (com excepção das situações previstas nos artigos 378.º e 379.º do CdVM),
optando por qualificar as condutas como contra-ordenações como muito graves.

38.

Sublinha-se, ainda, que o legislador reservou a qualificação de contra-ordenações como
muito graves para as situações de violação de deveres de informação em sede de mercados
regulamentados que são os que têm de obedecer a maiores exigências.

39.

Pelo que o enquadramento sancionatório das violações do dever de prestar informação ao
público com qualidade, atentos os fins visados, não se revela desproporcionado.

40.

O que é confirmado pelo facto das molduras sancionatórias permitirem que o julgador
adeqúe a sanção às circunstâncias do caso concreto.

41.

(vi) Por último sempre se diga que no caso concreto, tratando-se de informação financeira
as questões levantadas pelos arguidos não têm qualquer razão de ser.

42.

Os arguidos vêm acusados pela divulgação de informação ao público sem qualidade cujo
conteúdo era idóneo para influenciar as decisões dos investidores.

43.

A divulgação ao público de informação financeira, bem como o comunicado que reitera a
qualidade da mesma, pela importância que assume para os investidores (e em consequência
para a regularidade do mercado), tem razão reforçada e inequívoca para ser, em qualquer
caso, qualificada como contra-ordenação muito grave se prestada sem qualidade.
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c)

Princípio da Igualdade

1.

O princípio da igualdade impõe que situações da mesma categoria essencial sejam tratados
da mesma maneira e que situações pertencentes a categorias essencialmente diferentes
tenham tratamento também diferente.

2.

Admitem-se, por conseguinte, diferenciações de tratamento, desde que fundamentadas à
luz dos próprios critérios axiológicos constitucionais.

3.

Conforme supra exposto, a propósito do princípio da proporcionalidade, o artigo 389.º do
CdVM distingue condutas, reservando a qualificação de contra-ordenações como muito
graves para as violações ocorridas nos mercados regulamentados que são os mercados que
têm de obedecer a maiores exigências.

4.

O que é o caso do presente processo por estar em causa a divulgação de informação
financeira sem qualidade e de um comunicado que, em violação do dever de verdade,
reitera a qualidade da mesma.

5.

Ademais, como já se viu, a amplitude das molduras sancionatórias permite diferenciar
expressivamente as sanções (coimas) concretamente aplicadas, em função das
circunstâncias do caso, o que permite o tratamento desigual daquilo que é desigual
respeitado que seja o princípio da legalidade.

Secção VI Dos Concursos

a) Concurso Aparente
1.

O artigo 30.º do Código Penal, aplicável ex vi artigo 32.º do RGCORD, exige a efectiva
violação de várias normas incriminadoras para que exista concurso (real ou ideal).

2.

O artigo 7.º do CdVM não contém um, mas sim, vários comandos.
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3.

A informação tem de ser, cumulativamente, completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e
lícita.

4.

Significa isto que, em rigor, o artigo 7.º do CdVM contém várias normas
infraccionalizantes.

5.

Normas que têm campo de aplicação diverso.

6.

Completude, verdade e ilicitude não se confundem, podendo ser violadas autonomamente.

7.

V.g. um comunicado de um emitente pode violar o princípio da igualdade por conter
discriminação em relação à raça, língua, território de origem, religião ou sexo.

8.

Neste caso a informação divulgada será ilícita e, no entanto, não é incompleta ou
necessariamente falsa.

9.

Inversamente, um emitente que esteja a negociar os termos de uma fusão e que afirme que
não tem qualquer intenção de fundir-se terá violado o dever de verdade, sem que a
informação seja ilícita ou incompleta.

10.

Pode ainda a informação ser incompleta por v.g. o comunicado que dá conta de uma venda
omite activos relevantes, ou porque um prospecto omite menções devidas. No entanto, o
comunicado poderá não ser ilícito nem, necessariamente, falso quanto ao conteúdo
expresso.

11.

In casu, todavia, a violação dos deveres de completude e licitude da informação divulgada,
pelo BCP, a 31/03/2004, 11/04/2005, 20/04/2006, 28/06/2007 e 06/11/2007, é instrumental
à falta de verdade.

12.

A questão não se coloca relativamente ao comunicado divulgado pelo BCP 23/12/2007
porquanto esta apenas violou o dever de verdade.

13.

Há, assim, uma delimitação negativa do próprio concurso, que é aparente porque,
efectivamente, não há concurso de infracções.
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14.

Termos em que se deve entender que os arguidos só cometeram uma infracção por cada
uma das divulgações de informação que realizaram a 31/03/2004, 11/04/2005, 20/04/2006,
28/06/2007, 06/11/2007 a 23/12/2007 (nesta última, os arguidos só vieram acusados,
justamente, por terem violado o dever de verdade).

15.

No entanto, nos termos gerais, os restantes bens jurídicos postos em perigo pela sua
conduta devem ser ponderados na medida da sanção.

b) Inexistência de Concurso Aparente entre a Informação Referente ao 3.º Trimestre de
2007 e o Comunicado de 23/12/2007
1.

A infracção na comunicação de 23/12/2007 não é consumida pela infracção nas
demonstrações financeiras relativas ao 3.º trimestre de 2007.

2.

Para que estejamos perante consumpção, como ensina CAVALEIRO DE FERREIRA, terá a sua
aplicação quando as normas concorrentes tenham, quanto à realidade de facto que
incriminam, campo de aplicação inteiramente diverso223.

3.

Ora, no caso em apreço, inexiste qualquer concurso de normas.

4.

É verdade que está em causa a violação da mesma norma (o artigo 7.º do CdVM) e que
existe coincidência, pelo menos parcial, no que respeita à violação de um mesmo requisito
de qualidade: falta de verdade na informação que é divulgada.

5.

No entanto, não estamos perante situações em que o agente se propôs uma realização
típica de certa espécie e que, para lograr (e consolidar) o desiderato, se serviu, com dolo
necessário ou eventual, de métodos, de processos ou de meios já em si mesmo também
puníveis. Pelo que não estamos perante um ilícito final global224. Com efeito:

223

Manuel CAVALEIRO DE FERREIRA, Lições de Direito Penal, Parte Geral, I, 4.ª Edição, Editorial Verbo, Lisboa,
1992, p. 532.
224
Jorge de FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, 2.ª Edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, p.
1016
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6.

Estamos perante unidades de acção distintas que implicaram duas resoluções também elas
distintas:
a) tomadas em momentos temporais bem diferentes;
b) com natureza diferente; e
c) que tiveram funções diferentes.

7.

A primeira foi tomada a 06/11/2007. A segunda foi tomada a 23/12/2007, mais de um mês
depois da primeira.

8.

A divulgação de 06/11/2007 foi executada no cumprimento de um dever periódico
(previsível) de prestação de informação financeira a que o BCP está obrigado nos termos
do artigo 246.º-A do CdVM.

9.

Enquanto a divulgação de 23/12/2007 foi executada no cumprimento de um dever não
periódico, em resposta a uma ordem da CMVM. A segunda divulgação é um comunicado
ad hoc, que resultou da resposta a uma ordem da CMVM de dia 21/12/2007.

10.

A primeira teve por função informar os investidores sobre a situação da sociedade no
terceiro trimestre de 2007.

11.

A segunda teve por função esclarecedora do mercado que tinha a função de dissipar as
dúvidas geradas face ao teor das notícias então publicadas (fls. 12540-12542 e 1254312546).

12.

Cada uma das divulgações tem, pois, um sentido social distinto.

13.

A divulgação pelo BCP, a 23/12/2007, de um comunicado que afirmava que a informação
financeira divulgada a 06/11/2007 reflectia integralmente as perdas financeiras decorrentes
da actuação das off-shore não é um antefacto da informação financeira divulgada a
06/11/2007.

14.

Nenhuma das divulgações (que viola a qualidade da informação) é um instrumento ou meio
para a realização da outra.
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15.

Não há um único sentido de desvalor jurídico social: por duas vezes os arguidos
contribuíram para a divulgação de informação sem qualidade (falsa), em momentos
distintos.

16.

Os arguidos não tinham como alternativas únicas possíveis (i) não emitir o comunicado e
incorrer na prática de um crime de desobediência qualificada, ou (ii) emitir o comunicado e
admitir que, de facto, a informação prestada não era verdadeira.

17.

Havia uma terceira alternativa.

18.

Em respeito pelo princípio de full-disclosure (máxima transparência) podia o BCP v.g. ter
afirmado o montante de perdas assumidas pelas off-shore (financiadas em exclusivo pelo
BCP e por este dominadas) e ter manifestado o entendimento que estas não deviam ser
consolidadas no universo BCP explicando o tratamento contabilístico dado ao longo do
tempo às perdas sofridas.

19.

Os arguidos teriam assim esclarecido o mercado.

20.

Deste modo:
a) teria sido cumprida a ordem;
b) não teria sido confessado um delito;
c) o mercado teria ficado esclarecido; e
d) o comunicado não violaria o artigo 7.º do CdVM.

21.

Não fossem puníveis autonomamente as divulgações de informação que incidissem sobre
informação financeira já divulgada e que violem o artigo 7.º do CdVM e estar-se-ia a
legitimar que, mesmo após serem geradas suspeitas e os emitentes terem sido confrontados
pelo supervisor, os emitentes «enganassem o mercado» impunemente.
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Capítulo IV – Problemas de Imputação da Conduta a Pessoas Singulares suscitados pelas
defesas
As defesas dos arguidos suscitam diversas questões jurídicas de índole geral sobre a
imputação da conduta que justificam o seu tratamento autónomo e conjunto,
independentemente da solução que resulte da apreciação definitiva dos factos concretos
que será realizada no Título VIII da presente decisão.

Secção I Argumentação das defesas sobre os critérios de Imputação da Conduta a Pessoas
Singulares
1.

Alegam as defesas, em síntese, que a CMVM teria aplicado critérios incorrectos em sede
de imputação a pessoas singulares, que faltam factos para estabelecer a imputação e que o
401.º Cd.VM seria inconstitucional. Não assiste qualquer razão às defesas dos arguidos,
como demonstrará a análise crítica da argumentação que apresentam.

2.

Nesta sede os arguidos desenvolvem os seguintes argumentos225:
a)

A natureza dogmática da imputação a pessoas singulares integradas em pessoas
colectivas implica a autonomia da responsabilidade da pessoa colectiva em relação à
da individual, dado que são dotadas de personalidades jurídicas distintas, impondo
igualmente a inexistência de uma responsabilidade pelo mero exercício de funções e
a insuficiência de um mero conhecimento funcional para a imputação subjectiva.

b)

A inexistência de factos concretos que sustentem a subsunção, porquanto na tese que
procuram sustentar haveria inexistência de factos concretos imputados aos arguidos
pessoas singulares, estes não teriam sido acusados pela prática de actos de
preparação, comunicação ou divulgação de informação sem qualidade exigida no

225

CONT JG (1106. – 1110., fls. 15506- 15507), CONT CH (272º- 295º, fls. 16207-16211), CONT CH (369º 378º, fls. 16227-16228), CONT CH (512º- 528º, fls. 16263-16266), CONT LG (125. – 135., fls. 17778-17779),
CONT Arguido B. (256. – 271., fls. 17857-17861).
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artigo 7.º Cd.VM, não tendo igualmente sido demonstrada pela Acusação a vontade
de ocultar informação relevante ou de desvirtuar informação.
c)

O absurdo da tese da CMVM que levaria a que todos os administradores e
accionistas seriam responsabilizados por aprovação das contas.

d)

A relação entre o artigo 7.º RGCORD e o artigo 401.º CdVM e sua extensão: a regra
geral no artigo 7.º do RGCORD seria a das pessoas singulares não responderem
pelos actos das pessoas colectivas, artigo este que isentaria as pessoas singulares da
responsabilidade das pessoas colectivas; o facto de, alegadamente, a única regra de
responsabilização no CdVM ser o artigo 401.º/3 CdVM, única regra que sancionaria
pessoas singulares, que seria correspondente ao artigo 10.º do Código Penal, norma
aplicável apenas ao autor e não ao cúmplice.

e)
3.

A inconstitucionalidade do artigo 401.º CdVM.

Importa agora apreciar a relevância jurídica de cada uma das linhas de argumentação
apresentadas pelas defesas.

4.

Quanto à natureza dogmática da imputação a pessoas singulares integradas em pessoas
colectivas podem ter alguma razão os arguidos quanto às premissas, quando consideradas
em abstracto, mas nunca quanto às conclusões concretas que delas pretendem retirar.
a) Existe efectivamente autonomia da responsabilidade da pessoa colectiva em relação à
da individual – ambas são dotadas de personalidades jurídicas diferentes e são por
opção legal sujeitos distintos para efeitos de atribuição de responsabilidade. A
imputação às pessoas singulares tem de ser realizada com base em critérios
autónomos. Contudo, nada disto põe em causa as decisões da CMVM no presente
processo. A CMVM não afirmou simplesmente que, como o BCP era responsável,
certas pessoas singulares o seriam também. Enunciou os factos e os elementos, para
cada pessoa singular, que fundamentam a imputação individual dos ilícitos a cada
arguido.
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b) Por outro lado, não existe uma responsabilidade pelo mero exercício de funções. Em
Portugal, não é consagrada a teoria da Common Law da Shingle Theory, pelo menos
no seu estado puro.226 Não é pelo simples facto de se exercerem funções que se é
responsabilizado. Mas, uma vez mais, a CMVM não se limitou a afirmar que A era
administrador ou B era director. As funções são importantes para a imputação, porque
delimitam o poder e conhecimento concretos de cada agente, a sua esfera individual de
poder e de responsabilidade, o que lhes é exigível que controlem para cumprir os
patamares mínimos da diligência inerente a tais funções e o campo privilegiado da sua
actuação, mas esses elementos por si só efectivamente não bastam. Todavia, a CMVM
nunca se bastou com a descrição das funções, como se evidencia pelo acervo de factos
concretos que descreve em geral e relativamente a cada arguido em particular.
c) A insuficiência de um mero conhecimento funcional para a imputação subjectiva
poderá ser igualmente um aspecto a ter em conta. Mas, uma vez mais, deve sublinharse, por um lado, que a CMVM não se bastou com o mero exercício de funções para
afirmar o conhecimento dos agentes: referiu factos concretos de agentes que
documentam a sua contribuição objectiva e consciente para o ilícito; e, por outro, uma
afirmação dessa natureza não pode em caso algum conduzir a uma desvalorização das
226

A Shingle Theory foi construída pela congénere da CMVM americana, a Securities and Exchange Commission
(“SEC”), no âmbito de um caso específico ocorrido em 1944 (caso Hughes & Co vs SEC (Securities and Exchange
Commission)), em que o intermediário financeiro em causa vendia aos seus clientes instrumentos financeiros dos
quais era o próprio titular.
A conclusão do tribunal que julgou o processo foi de que o intermediário financeiro tinha o “dever especial de,
atentos os seus conhecimentos de perito e recomendações dadas a título profissional, não abusar da ignorância do
seu cliente sobre as condições de mercado”.
A shingle theory é actualmente utilizada para determinar não só a existência do dever, como também a medida em
que o mesmo foi devidamente cumprido.
Neste sentido “ao determinar a medida apropriada de cuidado que impende sobre um intermediário financeiro ao
recomendar instrumentos financeiros aos seus clientes e ao gerir as contas dos clientes, a Comissão” (neste caso a
SEC) “tem-se fundamentado na shingle theory” (…), “visto que quando os intermediários financeiros se promovem
como peritos em investimentos, no geral, ou nos instrumentos financeiros de um particular emitente, as suas
recomendações de investimento serão julgadas de acordo com um padrão de diligência superior”.
Naturalmente que o referido princípio, para além de ser aplicável ao intermediário financeiro, é igualmente aplicável
aos respectivos funcionários, sendo expectável que os mesmos actuem segundo padrões de elevada diligência. (V.
Louis LOSS e Joel SELIGMAN, Fundamentals of Securities Regulation, Fourth Edition, Aspen Publishers, Inc., 2001,
pp. 989 e ss.)
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funções exercidas por cada arguido, pois cada a cada função é inerente uma diligência
própria e específica correspondente ao seu normal exercício essencial para se aferir a
responsabilidade do agente em causa.
d) Em acréscimo, como se demonstra no Título VIII, certos directores têm um papel
relevante, por força das suas funções, seja na elaboração das contas consolidadas
(Centro Corporativo), seja nos factos patrimoniais (operações sobre acções BCP)
(DRI) que são objecto do presente processo.
5.

Quanto à suposta inexistência de factos concretos que sustentem a subsunção, esta questão
já foi respondida a propósito das alegadas insuficiências da Acusação, pelo que não se
repetem agora as considerações então expendidas.

6.

De igual forma, a suposta «vontade de ocultar informação relevante» ou de «desvirtuar
informação» não faz parte do tipo de infracção em causa. Apenas o conhecimento de que
se praticaram factos que contribuíram para informação que não tem a qualidade legalmente
exigida e a vontade de dar essa contribuição são elementos relevantes para a realização do
tipo.

7.

Quanto ao alegado absurdo da tese da CMVM que levaria a que todos os administradores e
accionistas seriam responsabilizados por aprovação das contas, a questão só pode ser
plenamente compreendida à luz da Secção seguinte, para onde se remete. No entanto,
deve-se desde já adiantar que nada impede que todos os administradores e accionistas
sejam responsabilizados pela qualidade da informação. Ao contrário do que afirmam os
arguidos, esta tese nada tem de absurdo. Numa sociedade com poucos sócios, em que todos
têm uma parcela relevante do poder, nenhum obstáculo existe para a imputação da falta de
qualidade de informação a todos, desde que se demonstrem os restantes pressupostos de
imputação.

8.

O que acontece em sociedades abertas, e tipicamente em sociedades cotadas, como é o
caso do BCP, é que a grande maioria dos accionistas tem isoladamente um poder
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extremamente diminuto, não acompanhando a vida diária da sociedade. Em consonância, à
luz da dimensão do contributo que dêem para a infracção, do grau de conhecimento do
referente que subjaz às contas e do seu grau de intervenção no processo de produção e
divulgação da informação, é perfeitamente aceitável que uma parte dos intervenientes não
seja responsabilizada. É essa, aliás, uma das funções dos pressupostos jurídicos da
imputação da responsabilidade: o facto ilícito só responsabiliza quem tenha tido uma
intervenção material no mesmo, de forma dolosa ou negligente, que evidencie uma culpa
concreta pelo facto praticado.
9.

Quanto à relação entre o artigo 7.º RGCORD e o artigo 401.º CdVM e sua extensão aos
arguidos não assiste qualquer razão às defesas. Cada uma das quatro linhas de
argumentação que desenvolvem assenta em equívocos jurídicos que devem ser
explicitados.
a) Não é verdade, desde logo, que a regra geral do artigo 7.º do RGCORD seja a das
pessoas singulares não responderem pelos factos das pessoas colectivas.
(i) Bem pelo contrário, o artigo 7.º/1 do RGCORD dispõe o seguinte: “As coimas
podem aplicar-se tanto às pessoas singulares como às pessoas colectivas, bem
como às associações sem personalidade jurídica”. Ou seja, a regra geral é a de que
são passíveis de coima tanto pessoas colectivas como pessoas singulares.
(ii) O artigo 7.º/2 RGCORD não visa nenhuma exclusão da responsabilidade de
pessoas singulares, mas apenas definir os casos e os critérios em que as infracções
são também imputáveis às pessoas colectivas.227

227

O mesmo é defendido por DANTAS. Leones A.; Notas à Lei das Contra-Ordenações Ambientais Lei n.º
50/2006, de 29 de Agosto; in: Revista do Ministério Público, n.º 116, Ano 29, Out-Dez 2008, pp. 100-101 em que se
afirma que o artigo 7.º/2 RGCORD implica que “os mesmos factos acarretam simultaneamente a responsabilidade
da pessoa colectiva e da pessoa ou pessoas singulares que actuam em seu nome”. Na verdade, caso haja lugar a
responsabilidade cumulativa de pessoas singulares e colectivas pela prática de ilícitos contra-ordenacionais, “a
responsabilidade individual do agente ou dos agentes não se transfere para a pessoa colectiva, no sentido de que a
responsabilidade desta não afasta a responsabilidade daquele ou daqueles pela sua actuação, bem como que tal
responsabilidade subsiste, mesmo nos casos e situações em que o tipo legal contra-ordenacional exija que o agente
pratique o facto no seu interesse e se verifique que actuou no interesse da pessoa colectiva”, como escrevem Os
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(iii) O próprio artigo 16.º RGCORD prevê a possibilidade de vários agentes
comparticiparem no facto. Ora certas qualidades são apenas das pessoas colectivas
(por exemplo, ser uma sociedade farmacêutica, uma instituição privada de
solidariedade social, uma sociedade de mediação imobiliária) e, nos termos deste
preceito, estatui-se com intencionalidade normativa a responsabilidade de todos os
agentes.
(iv) De resto, ao contrário do que sugere a defesa, o artigo 17.º RGCORD não recusa a
hipótese de, numa mesma lei, ser atribuída responsabilidade cumulativamente a
pessoas colectivas e singulares.228
b) O artigo 401.º CdVM desenvolve este regime, não em oposição, mas em coerência
com o regime geral.
(i)

O 401.º CdVM desenvolve em coerência o regime do 7.º/1 do RGCORD quando
consagra a responsabilidade de pessoas colectivas e singulares.

(ii)

O 401.º/2 CdVM estende os critérios de imputação às pessoas colectivas.

(iii) E o 401.º/4 (actual 5) CdVM, ao afirmar que “A responsabilidade das pessoas
colectivas e entidades equiparadas não exclui a responsabilidade individual dos

Conselheiros António de Oliveira MENDES, José dos Santos CABRAL, Notas ao Regime Geral das Contraordenações e Coimas, 2009, 3ª Edição, Almedina, Lisboa, p. 39.
228
Um exemplo é o que consta do acórdão do STJ de 22-01-2003, proc. n.º 02P3204 . A lei de imprensa (Lei 2/99,
de 13 de Janeiro) prevê que a propriedade das publicações seja de pessoa colectiva ou singular no seu artigo 6º. No
artigo 35º consagra contra-ordenações sem distinguir, senão na sanção.
No mesmo sentido decidiu o Supremo Tribunal de Justicia de Madrid que, por várias vezes, defendeu a cumulação
de responsabilidade de pessoas singulares e colectivas. No acórdão de 1 de Abril de 1998, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 8ª, Recurso nº: 440 y 441/1996 foi defendida a existência de “responsabilidad cumulada de
personas físicas y jurídicas, que se fundamenta en distintos títulos. Así, las personas jurídicas responden del
incumplimiento de su deber de control de la actuación de sus empleados, mientras que las personas físicas de su
negligencia en el ejercicio de sus cargos.” Na sentença de 10 de Abril de 1995, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 9ª., Recurso nº: 981/93 dispôs-se que a “responsabilidad de las personas físicas y jurídicas
no se configura de forma alternativa, sino de forma acumulada (…) la apreciación de responsabilidad en un
miembro de la administración y dirección de la sociedad (…) no conlleva en absoluto la exoneración de
responsabilidad de la entidad, siempre que en la actuación de ambos pueda apreciarse culpabilidad, protegiéndose
con ambas sanciones bienes jurídicos distintos.”
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respectivos agentes”, deixa ainda mais claro que a responsabilidade das pessoas
colectivas e singulares se podem cumular.
c) Não é igualmente verdade que a única regra de responsabilização de pessoas
singulares seja o artigo 401.º/3 Cd.VM.
(i)

O artigo 401.º/4 (actual 5) CdVM salvaguarda a responsabilidade das pessoas
singulares.

(ii)

Nos termos do artigo 407.º CdVM aplica-se subsidiariamente o disposto no
RGCORD.

(iii) E o artigo 16.º RGCORD deixa bem claros os critérios de imputação, incluindo
das pessoas singulares.
d) Por outro lado, contrariamente ao que sugere a defesa, o artigo 401.º/3 CdVM não é
correspondente ao artigo 10.º do Código Penal:
(i)

Em primeiro lugar, porque este se refere à imputação objectiva do resultado e à
equiparação da omissão à acção, enquanto o artigo 401.º/3 Cd.VM respeita à
imputação da conduta descrita no seu texto.

(ii)

Em segundo lugar, porque os critérios do artigo 401.º/3 Cd.VM são bem
diversos dos que foram acolhidos no artigo 10.º do Código Penal. Aliás, só assim
se compreende a sua consagração legal, pois o preceito não teria razão de ser
caso não dissesse algo de novo em relação ao artigo 10.º do Código Penal.

(iii) Com efeito, nas situações do artigo 401.º/3 Cd.VM não releva saber se a
infracção é de resultado ou não, ao contrário do artigo 10.º do Código Penal.
(iv) Não se imputa neste artigo 401.º/3 em consequência de um resultado, mas pela
mera omissão de medidas de impedimento: o dever no artigo 10.º do Código
Penal é o de impedir o resultado, o dever no artigo 401.º/3 é o de tomar medidas
inerentes às responsabilidades funcionais do agente.
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(v)

Finalmente, é igualmente distinta a consequência jurídica: enquanto no artigo
10.º/3 do Código Penal pode haver atenuação especial, no artigo 401.º/3 CdVM
existe sempre atenuação especial (cf. artigo 18.º/3 RGCORD).

10.

Tudo ponderado, apenas se pode concluir, ao contrário do que alegam as defesas, que a
regra geral que resulta dos artigos 7.º do RGCORD e 401.º do Cd.VM corresponde à
possibilidade de existir responsabilidade simultânea de pessoas singulares e colectivas e
que o artigo 401.º/3 Cd.VM não é correspondente ao artigo 10.º do Código Penal nem
esgota o regime de imputação a pessoas singulares no âmbito dos valores mobiliários, dado
que o artigo 16.º RGCORD é também aplicável por força do artigo 407.º Cd.VM.

11.

Aliás, a jurisprudência nacional confirma esta ideia da punição autónoma de pessoas
singulares e colectivas. Na jurisprudência da área dos valores mobiliários podemos
encontrar as seguintes situações nesta matéria:
a) condenação simultânea de pessoas singulares e colectivas num mesmo processo
(como se vê pela sentença do Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa, de 8
de Abril de 1997, proc. n.º 152/94);
b) bem como a condenação de pessoas singulares por deveres consagrados para as
pessoas colectivas onde prestam serviços (sentença do TPIC, de 23/05/94, proc.
CORD 11/92, Ac TRL, 3ª secção, Rec. n.º 33514, de 22 de Fevereiro de 1995);
c) ou mesmo de clientes pessoas singulares por deveres consagrados para pessoas
colectivas (sentença do TPIC, 1° -Juízo -1.ª Secção de 10/12/1999, proc. 87/99);
d) ou de deveres que podem incidir sobre pessoas singulares e colectivas
indiferenciadamente, como o de lançamento de OPA, por exemplo (cf. sentença do
Tribunal de Polícia de Lisboa, de 22 de Março de 1993), ou o dever de qualidade de
informação (Ac Tribunal da Relação de Lisboa, de 19/03/1996, proc. Processo n.º.
605/95).
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12.

Relativamente à suposta aplicabilidade do artigo 10.º do Código Penal ao cúmplice, a
argumentação da defesa assenta num equívoco fáctico-jurídico, como melhor se
demonstrará quando se analisar especificamente a matéria da cumplicidade (cf. infra
secção VI).

13.

Invocam ainda as defesas uma alegada inconstitucionalidade do artigo 401.º CdVM na
interpretação que lhe daria a CMVM, pois o preceito estaria a ser interpretado e aplicado
em função de uma mera responsabilidade funcional. Não têm qualquer razão os arguidos.
Como já se demonstrou, não é esta a interpretação acolhida pela CMVM, dado que as
funções, sendo sempre relevantes para definir o âmbito dos poderes e do conhecimento dos
agentes, não bastam, nem bastaram à CMVM, na medida em que foram sempre descritos
factos concretos praticados pelos arguidos.
a) Em acréscimo, estando definido na imputação objectiva o contributo dos factos
patrimoniais na situação do BCP a delimitação das funções exercidas pode e deve ter
outra relevância, desde que enquadrada no devido contexto: o da definição de quem
praticou ou pelo menos tinha controlo sobre estes factos patrimoniais.
b) Quando se afirma que uma unidade orgânica (CC ou DRI) (i) tinha determinadas
funções e em acréscimo que (ii) o BCP era uma estrutura hierarquizada,
procedimentalizada e com controlos, (iii) os directores destas unidades orgânicas
respondiam directamente à administração, (iv) que os factos patrimoniais eram
relevantes para o BCP e (v) as unidades orgânicas tinham poucos colaboradores, não
sendo assim possível diluição de condutas, é legítimo e necessário retirar a ilação de
que estes directores praticaram por si mesmos ou controlaram directamente a práctica
de factos patrimoniais. Cada um dos factos, isoladamente e no seu conjunto, apontam
todos no mesmo sentido.
c) Finalmente, não se está a presumir nenhuma responsabilidade pelo simples facto de
serem exercidas certas funções. Está-se a retirar dum feixe de factos (de que o
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exercício de funções é apenas uma pequena parcela) uma ilação probatória, que é não
apenas lícita, mas plausível e necessária229.
14.

As funções do CC e da DRI foram descritas nos factos da Acusação e são enunciadas no
Título VIII da presente Decisão. A própria Acusação mostra os directores da DRI e do CC
a intervir directamente em factos patrimoniais, dando conhecimento de estratégias,
intervindo em operações, comunicando factos, obtendo informações, mostrando que a sua
intervenção no âmbito dos seus poderes era efectiva. Ou seja, o exercício de funções
corresponde a um efectivo âmbito de poderes e a um efectivo poder de controlo sobre as
matérias e factos concretamente descritos230.

Secção II O Processo de Produção de Informação no BCP
1.

A questão suscitada pelos arguidos relativamente à estrutura do processo de elaboração de
contas no BCP e às suas implicações na delimitação dos contributos de cada agente, para
ser devidamente compreendida, exige que se descreva o pano de fundo que é o processo de
formação e publicação de demonstrações financeiras em geral231.

2.

Este processo é composto de quatro fases:
a) Os factos contabilísticos (ou factos patrimoniais, ou com impacto patrimonial)
propriamente ditos;
b) A sua contabilização;

229

Neste sentido vide os Acórdãos: do Supremo Tribunal de Justiça: de 11/11/2004 (no processo n.º 04P3182): “O
sistema probatório alicerça-se em grande parte no raciocínio indutivo de um facto desconhecido para um facto
conhecido; toda a prova indirecta se faz valer através desta espécie de presunções. O recurso às presunções
naturais não viola o princípio in dubio pro reo.”; de 11/10/2007 (no processo n.º 07P3240229): “(…) Como tem sido
jurisprudência deste Tribunal, é admissível a prova por presunção, o sistema probatório alicerça-se em grande
parte no raciocínio indutivo de um facto desconhecido para um facto conhecido; toda a prova indirecta se faz valer
através desta espécie de presunções.” do Tribunal Constitucional de 17/04/1997 (no processo n.º 97-141229): “(…)
O Tribunal Constitucional já apreciou a conformidade à Constituição da norma contida no artigo 127º do Código
de Processo Penal, tendo sempre decidido por unanimidade não julgar inconstitucional tal norma.”.
230
Demonstração que será feita de modo mais desenvolvida para o caso concreto no Título VIII.
231
CONT AD (537.- 546., fls. 17379-17381), CONT PTP (271.- 280., fls. 17536-17538).
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c) A aprovação das contas pelo conselho de administração, seguida da sua divulgação
através da colocação das mesmas à disposição dos accionistas e do seu envio à
CMVM, nos termos dos artigos 289.º/1/e do CSC e 245.º/6 do CdVM232, e eventual
aprovação pela assembleia geral;
d) A sua publicação.
3.

Os factos contabilísticos (ou factos patrimoniais ou com impacto patrimonial) podem ser
normais ou voluntários, quando “resultam de operações efectuadas, voluntariamente, pela
entidade”, tais como negócios, operações, investimentos, e outros factos internos à própria
empresa; e extraordinários ou involuntários, quando “são independentes da sua vontade”
233

. Ou seja, factos externos à própria empresa, como eventos naturais, descoberta de poços

de petróleo, variação das cotações de activos detidos pelas empresas.
4.

As restantes fases correspondem sempre a factos internos das empresas (processo
contabilístico) e delas estão dependentes. Ou seja, excluindo os factos contabilísticos
externos, todas as fases de produção e publicação de informação estão na mão das
empresas, são factos próprios. Ora, para além dos restantes poderes que lhe são conferidos
por lei, compete à administração a gestão da sociedade, dominando por isso os factos
contabilísticos internos, a contabilização e a publicação propriamente ditas (cf. artigos 64.º,
405.º-409.º, 431.º-433.º do CSC)..

5.

Já quanto ao processo de aprovação das contas, há que distinguir:
a) Nas contas anuais compete aos administradores a elaboração e submissão das contas
(artigos 65.º, 406.º/d, 431.º do CSC), devendo estar presentes nas assembleias gerais
de aprovação de contas (artigo 379.º/4 do CSC);
b) Nas contas semestrais e trimestrais compete-lhes na íntegra a sua elaboração e
aprovação nos termos dos seus poderes gerais de administração.

232

Até ao Decreto-Lei n.º 357-A/2007, de 31 de Outubro este regime constava do n.º 5 do mesmo artigo.
António BORGES, Azevedo RODRIGUES, Rogério RODRIGUES, Elementos de Contabilidade Geral, 2007,
24.ª Edição, Áreas Editora, Lisboa, p. 42
233

391

6.

As questões suscitadas pelas defesas nesta matéria são apresentadas à luz da teoria do
domínio do facto, que corresponde a um conjunto de estruturas de imputação desenvolvido
em sistemas penais onde se aceita um conceito restritivo de autor, que é distinto daquele
que vigora no Direito de Mera Ordenação Social, pois este, como se verá, acolhe
diversamente um conceito extensivo de autoria.

7.

No entanto, a verdade é que mesmo à luz da teoria penalística do domínio do facto, a
administração tem sempre o domínio transversal em todo o processo de produção e
publicação da informação financeira234, ficando apenas fora da sua esfera de influência os
factos contabilísticos externos. Bem vistas as coisas, até a aprovação das contas pela
assembleia geral é objecto de uma forma de domínio pela administração, pois se esta
ocultar factos relevantes aos accionistas, apresentando contas falsas como verdadeiras, a
administração (ou parte dos administradores) consegue prolongar o exercício do seu
domínio mesmo para além do momento da aprovação individual de contas em conselho de
administração. A vantagem informativa que a administração possui ao conhecer a
verdadeira situação patrimonial e financeira da sociedade, que não é revelada aos
accionistas, traduz-se numa forma de domínio sobre a qualidade da informação em causa.

234

O exercício de cargos de direcção e administração de uma sociedade comporta um leque de deveres e
responsabilidades legalmente previstas, que, no caso concreto da elaboração das contas da sociedade, conferem o
domínio do facto. Como defende Charlotte Villiers, “Whereas the company secretary has administrative and
compliance functions, the directors’ role in the disclosure process is much more fundamental. The directors will
decide how to present information and, although some information requirements are prescribed by statute and other
regulatory provisions, the directors still have a lot of control over the information process”.(Charlotte VILLIERS,
Corporate Reporting and Company Law, 2006, Cambridge University Press, New York, p. 57).
No mesmo sentido a jurisprudência inglesa no acórdão do High Court of Ireland Decisions Director of Corporate
Enforcement -v- Brennan [2008] IEHC 132 (22 April 2008), entende há sempre responsabilidades inerentes ao
cargo que se ocupa. “A person who accepted the office of director of a particular company undertook the
responsibility of ensuring that he understood the nature of the duty a director was called upon to perform. That duty
would vary according to the size and business of that particular company and the experience or skills that the
director held himself or herself out to have in support of appointment to the office. The duty included that of acting
collectively to manage the company.”
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8.

Repare-se que para que haja domínio do facto não é requisito necessário que este domínio
seja ilimitado235. Mesmo no caso das contas anuais, a administração pode parar o processo
causal da aprovação, dado que o impulso é de sua exclusiva competência por força da lei.

9.

Por outro lado, se o domínio do facto está sempre nas mãos da administração, isto não
impede a existência de situações especiais:
a) Em certos casos, por serem induzidos em erro, os administradores - ou alguns dos
administradores – poderiam não ser responsabilizados a título de dolo, nos termos
gerais;
b) Por força do regime da co-autoria, terceiros em relação à administração podem
partilhar o domínio do facto (membros de órgãos de fiscalização, directores,
colaboradores, terceiros em relação à empresa);
c) Existam pessoas que, não pertencendo à administração, e em relação às quais não se
demonstre a existência de co-autoria, possam ter dado auxílio moral ou material no
facto ilícito.

10.

A última hipótese é a que se verifica quando os factos com relevância contabilística são
internos, e são realizados por terceiros em relação à administração. Nomeadamente através
da realização de negócios ou operações. Com efeito, o papel dos cúmplices236 tem de se
aferir em função do tipo objectivo em presença. Um cúmplice contribui para factos, e os
contornos desses factos são delimitados pelo tipo objectivo.

11.

O tipo objectivo em presença, de qualidade de informação, resulta da comparação entre
um referente (a situação patrimonial de uma empresa) e de uma mensagem (o conteúdo das
demonstrações financeiras divulgadas). Significa isto que tanto contribui de forma

235

Como entende o STJ no acórdão de fixação de jurisprudência n.º 09P0305 de 18-06-2009, “Na teoria do domínio
do facto, autor é, em síntese, quem domina o facto e dele é “senhor”, dele dependendo o se e o como da realização
típica, - distinguindo-se aliás e, por vezes, um domínio positivo do facto (a capacidade de o fazer prosseguir até à
consumação) e um domínio negativo (a capacidade de o fazer gorar) – (…) o facto aparece “como obra de uma
vontade que dirige o acontecimento dotada de um determinado peso e significado objectivo.”
236
E em geral os comparticipantes. Mas para efeitos da presente demonstração irreleva ao grau de contributo ou de
domínio do facto.
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juridicamente relevante quem participa no processo contabilístico como quem pratica
factos com impacto patrimonial.
12.

Este contributo verifica-se, aliás, em todas as infracções ligadas à qualidade de
informações divulgadas, por exemplo:
a) Se A publicita que arrenda apartamentos mobilados e B retira os móveis dos
apartamentos, tanto contribui quem publicita o facto (mensagem), como quem retira os
móveis dos apartamentos (referente).
b) Se A divulga informação sobre um produto alimentar indicando certas qualidades
(mensagem) enquanto B as adultera (referente), tanto um como outro contribuem para
o ilícito.
c) Se A publicita um valor mobiliário indicando que tem garantia bancária (mensagem)
enquanto B falsifica o documento dessa garantia (referente), tanto um como outro
contribuem para o ilícito.

13.

Este esquema não é afectado pelo facto de existir consolidação, sobretudo quando as
empresas a consolidar são efectivamente dominadas pela empresa consolidante, como é o
caso dos autos237. Não existe apenas um dever de colaboração das consolidadas, como
existe um poder efectivo da empresa consolidante em relação às consolidadas, tanto maior
quanto aquela as domina, poder esse que é da competência em última instância da
administração238.

237

Em geral nos termos do POC (comum) vide o artigo 1º do Decreto-lei n.º 238/91, de 2 de Julho. No POC
bancário vide o artigo 2º do Decreto-lei n.º 36/92, de 28 de Março. Uma subsidiária é uma entidade, incluindo uma
entidade não constituída tal como uma parceria, que é controlada por uma outra entidade (designada por empresamãe)”. (4. NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE 27 Demonstrações Financeiras Consolidadas e
Separadas JOCE de 31.12.2004). E como entendeu o TRL no Acórdão n.º 8322/2003-7, de 09-12-2003, “Summo
rigoris, nas empresas plurissocietárias, as decisões para a vida e o destino da empresa global passarão a estar
concentradas nas mãos da administração da sociedade-mãe, que se repercutem sobre a posição jurídicopatrimonial dos respectivos sócios, sem que estes tenham sido consultados.”
238
A consolidação de contas não é mais do que a extensão das contas da sociedade dominante, sendo que é esta a
única responsável pela sua elaboração. Como entende a jurisprudência inglesa “the object of consolidated accounts
is to give to the ultimate holding company itself and to its shareholders a view of what is happening among its
subsidiaries.” (England and Wales Court of Appeal (Civil Division) Decisions - Barings Plc & Anor v Coopers &

394

14.

Isto é tanto mais agravado quanto:
a) As consolidandas (v.g, as off-shore) não têm vontade própria, sendo geridas
exclusivamente pela consolidante, como é o caso;
b) Quando, em acréscimo, os administradores participam na própria assembleia geral de
accionistas como representantes de accionistas (cf. 381.º do CSC).

15.

Neste caso o poder sobre as empresas em causa é acrescido, porque em boa verdade é
apenas uma vontade que domina as subsidiárias e administra a sociedade consolidante e,
em acréscimo, os administradores têm um co-domínio acrescido sobre mais uma fase, a da
aprovação das contas.

16.

O domínio do facto da produção e publicação de contas decorre ainda das próprias funções
exercidas pelos administradores. É evidente que são necessários factos praticados por estes.
E os factos encontram-se descritos: a aprovação em conselho de administração, acrescido
no caso presente de outros factos, tanto em sede de participação em factos patrimoniais
como em sede de participação em assembleias gerais de accionistas. Se estes conheciam ou
não a qualidade da informação constante das contas releva apenas para efeitos de
imputação subjectiva e de prolongamento do domínio dos administradores que, sabendo da
sua falsidade, as aprovaram e enviaram aos accionistas.

17.

Ao contrário do que sugere a defesa, não se pode invocar sem mais que as contas são
fiscalizadas e/ou auditadas e que os lançamentos contabilísticos são em grande número239.
Se assim fosse, isso significaria que nesses casos nunca a administração teria um papel na
verificação da qualidade das contas.

Lybrand & Ors [1996] EWCA Civ 1025 (22nd November, 1996)) Ou seja, a consolidação não visa primacialmente
tirar conclusões acerca da situação económica das sociedades dominadas, constituindo antes uma medida de
controlo interno da própria actividade económico-financeira do grupo.
239
Contestação do arguido Alípio Dias (artigos 538-546, fls. 17379-17371).
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a) Como todas as empresas têm fiscalização, a administração nunca seria responsável
pela qualidade das contas que ela própria elabora, o que é contraditório nos próprios
termos.
b) Esta afirmação é contraditória com o próprio processo de formação de contas: as
contas são elaboradas pela administração (cf. 65.º CSC).
c) Mesmo que existam controlos prévios, informais ou não, a verdade é que, à luz da lei,
os primeiros produtores da informação são os administradores.
d) A fiscalização e a auditoria incidem sobre contas elaboradas por terceiros.
Independentemente da responsabilidade dos auditores ou membros de órgãos de
fiscalização, a verdade é que nunca se poderia invocar uma chancela posterior para
justificar a confiança num facto que lhe é anterior.
18.

O segundo argumento levaria a que quanto maior a dimensão da empresa, sendo maiores
os números de lançamentos contabilísticos, menores as garantias que a administração teria
de dar em relação à qualidade das contas.
a) O que mais uma vez é contraditório nos próprios termos, porque as empresas cotadas,
em que as exigências de informação são as máximas consagradas no nosso direito (cf.
245.º ss. do Cd.VM) seriam exactamente aquelas em que a administração menos
garantiria a sua qualidade.
b) Por outro lado, tal hipótese não teria qualquer adesão à realidade societária. Os
administradores tipicamente têm, não apenas o aparelho geral da empresa à sua
disposição, como um staff específico ao seu serviço. A argumentação dos arguidos
parece dar a entender que tipicamente os administradores trabalham sozinhos, um por
um, sem serem elucidados pelos outros, e sem disporem de apoio técnico240.

240

E isto tanto mais quanto, no caso concreto, os administradores não trabalhavam sozinhos, como se demonstra no
Título VIII.
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c) Em acréscimo, demonstra-se no Título VIII da presente Decisão em que termos os
arguidos bem sabiam que as contas não conteriam informação com qualidade, pelo que
nem sequer a questão da tipicidade subjectiva se coloca.
19.

Não se pode igualmente invocar que existe um administrador, o CFO, que seria o único o
responsável pelas contas241. Essa distribuição de funções é interna, e esta especialização é
legítima como qualquer outra. No entanto, em parte alguma a lei atribui ipso facto maior
responsabilidade ao CFO, e menor aos restantes administradores. São todos eles os autores
das contas em termos iguais à luz da lei. As maiores ou menores responsabilidades
concretas aferem-se pelos critérios gerais, ou seja, nomeadamente, pelos contributos
prestados, pelo grau de envolvimento nos factos, pelo grau de ilicitude, em função da
existência e da intensidade do dolo ou da negligência, pelo grau de culpa concreto, não
determinado especialidades em sede de imputação242.

20.

Por isso, elaborar e divulgar as contas não são meros actos materiais que têm de ser
realizados pela mão dos administradores ou directores243. Não são as pessoas singulares
que têm de materialmente escrever os documentos, ou enviá-los para publicação que são as
principais e muitos menos exclusivas responsáveis pela elaboração e divulgação dos
documentos financeiros. A ser assim o funcionário administrativo que envia as contas para
o SDI seria responsável pelas mesmas, o funcionário da contabilidade que faz lançamentos
seria responsável pelas contas, mas não já os administradores ou directores que

241

Contestação do arguido Alípio Dias (artigos 512-514, fls. 17373-17374).
“The office of director has certain minimum responsibilities and functions, which are not simply discharged by
leaving all management functions, and consideration of the company’s affairs to another director without question,
even in the case of a family company… One cannot be a ‘sleeping’ director; the function of ‘directing’ on its own
requires some consideration of the company’s affairs to be exercised” ”.(Charlotte VILLIERS, Corporate Reporting
and Company Law, 2006, Cambridge University Press, New York, p. 64.)
243
A tarefa pode ser delegada, mas os administradores não deixam, por efeito da delegação, de ser responsáveis pela
qualidade do trabalho.
“It is of the greatest importance that any individual who undertakes the statutory and fiduciary obligations of being
a company director should realise that these are inescapable personal responsibilities. While an individual director
may delegate but, having delegated a particular function, he has a duty in relation to the discharge of that function,
notwithstanding that the person to whom the function has been delegated may appear both trustworthy and capable
of discharging the function.” High Court of Ireland Decisions Director of Corporate Enforcement -v- Brennan
[2008] IEHC 132 (22 April 2008).
242
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participaram nos factos patrimoniais que lhes estão na base ou que decidiram a sua
aprovação, o que - além de absurdo pela confusão e negação de funções que implica e pela
subversão que responsabilidades a que conduz - é contraditório nos próprios termos.
21.

Em suma, em pontual conclusão, (i) os administradores têm um poder transversal
relativamente a todo o processo de formação de contas e de controlo dos factos
patrimoniais, salvo os factos patrimoniais externos, (ii) o facto de as contas serem
auditadas e fiscalizadas em nada afecta esse poder, (iii) havendo um grande número de
lançamentos contabilísticos, isso não impede que os administradores tenham controlo sobre
o seu significado global, até porque admitir o contrário seria pressupor que nas sociedades
cotadas e de grande dimensão a credibilidade das contas aprovadas pela administração
seria menor e, finalmente,

(iv) o facto de haver um administrador especialmente

responsável pelas contas, o CFO, não impede que os outros administradores sejam
igualmente responsáveis pela sua aprovação.
22.

Por tudo isto, são improcedentes os argumentos apresentados pela defesa nesta matéria.

Secção III Questões Gerais
Alguma argumentação apresentada pelas defesas, a ser verdadeira, teria implicações tanto
nos arguidos administradores como nos directores pelo que tem de ser tratada em conjunto.

Subsecção I A Prova da Imputação da Conduta
1.

As questões relativas ao iter processual já foram antes respondidas na sua pertinente sede.
De igual forma, nenhum processo tem de justificar porque razão se acusam uns agentes e
não outros. O que cada processo tem de demonstrar a responsabilidade de cada agente que
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dele é objecto e nada mais. Assim, a única questão nova que é suscitada neste domínio pelo
arguido tem a ver com a alegada ausência de prova da imputação da conduta244.
2.

Como se demonstra no Título VIII desta decisão, pela remissão específica para as folhas
de processo e pela valoração da prova que se realiza, existe efectivamente prova da
imputação dos factos para cada uma das pessoas singulares. Assim, não assiste qualquer
razão ao arguido na questão que suscita: a prova da imputação dos factos é realizada em
pormenor nesta decisão, através da identificação e valoração dos meios de prova
pertinentes, razão pela qual toda e qualquer imputação feita ao arguido se encontra
exaustivamente e claramente fundamentada.

Subsecção II A alegada necessidade de conluio para a informação falsa
1.

A alegada necessidade de conluio de todos os agentes, referida pela defesa245, nunca foi
defendida pela CMVM.

2.

O que facilmente se compreende. Em primeiro lugar, os auditores não são objecto do
presente processo. Em segundo lugar, a CMVM não acusou todos os órgãos, muito menos
todos os seus titulares e ainda menos todos os seus funcionários. Em terceiro lugar, nem
em abstracto seria necessária a intervenção de todos os órgãos e funcionários do BCP.
Apenas aqueles cujas funções e condutas seriam os bastantes para conformar os valores e
enunciados constantes das demonstrações financeiras. Finalmente, as estruturas de
imputação vigentes no Direito de Mera Ordenação Social não exigem o elemento do
conluio entre os arguidos como condição da atribuição de responsabilidades aos agentes,
como melhor se demonstrará na secção VII deste capítulo.

3.

Assim, o argumento apresentado pela defesa não tem qualquer valor ou pertinência para
efeitos desta decisão.

244
245

Contestação do arguido Jardim Gonçalves (artigos 1042-1049, fls. 15490-15491).
CONT FP (354-355., fls. 15652).
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Secção III Questões relativas à Administração
1.

As contestações de alguns administradores afirmam que tantos os poderes de representação
como a efectiva representação em assembleia geral de accionistas é irrelevante para a
imputação, afirmando que não existe (e seria necessário) conhecimento pelos
administradores de todas e cada uma das off shore e que a participação em deliberações do
conselho de administração não constitui por si só um facto ilícito.

2.

A defesa não tem razão, nem na forma como enquadra os problemas nem nas afirmações
que faz. Para o demonstrar, é necessário avaliar a pertinência de cada um destes
argumentos.

Subsecção I A relevância dos poderes de representação
1.

Não é verdade que a existência de poderes de representação e o seu exercício sejam
irrelevantes para a imputação da conduta, ao contrário do que afirma a defesa246. Como
antes se referiu em termos gerais, o processo de elaboração e publicação de contas por uma
sociedade é um processo complexo, com várias fases e diferentes tipos de intervenientes. O
único órgão que tem uma intervenção transversal neste processo é o órgão de
administração.

2.

Por isso, os poderes de representação em assembleias gerais têm várias implicações
relevantes para o reforço da imputação do facto típico:
a) Quando lhes são atribuídos poderes de representação em assembleia geral de
accionistas e quando efectivamente intervêm, como foi o caso nas situações referidas
nos factos provados, significa em acréscimo que existem mais condutas da sua parte
tendentes à aprovação de contas cuja qualidade se encontra em crise, ou seja, maior
contribuição para a realização típica.

246

CONT FP (326-331., fls. 15646).
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b) Finalmente, demonstra que eram conhecidos das off-shore e que as conheciam. Que
conheciam por isso a situação subjacente às contas aprovadas. O que não apenas
reforça a existência de dolo, mas igualmente de prolongamento de domínio do facto.

Subsecção II A presença nas Assembleias Gerais (AG) em representação das off-shore
1.

A CMVM nunca afirmou que os arguidos pretendiam ocultar a sua presença nas
assembleias gerais247. É que esta ocultação era impossível e inútil.

2.

Impossível, porque a presença de administradores consta de listas de presença como bem
afirma a defesa, tendo mesmo sido enviada ao Banco de Portugal. Mas sobretudo inútil,
porque a simples presença em assembleia geral com o propósito de nela votar, e sobretudo
do presente contexto, é inócua. Que administradores tenham procuração para exercer
direitos de voto não é situação ilícita. Que administradores votem, seja por via de
procuração, seja por direito próprio enquanto accionistas que sejam, em assembleias gerais,
nada tem de atípico.

3.

Assim sendo, nada havia que ocultar quanto à sua participação nas assembleias gerais, e
apenas quanto a isto. Para um observador externo, seja ele público em geral, accionistas ou
supervisão, o simples facto de administradores votarem em assembleia geral é inócuo, nada
tem de estranho.

4.

Por isso, nunca a CMVM afirmou ou pressupôs que os arguidos pretendessem ocultar a sua
presença nas assembleias gerais. Seria impossível que o fizessem e irrelevante fora do
presente contexto. O que significa, no fundo, que a alegação da defesa nesta matéria é
juridicamente vazia.

247

CONT AR (144-148., fls. 15742-15743).
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Subsecção III O conhecimento das off-shore pelo Conselho de Administração (CA)
1.

Nesta sede não se discute qual o grau de conhecimento que cada arguido teria dos factos.
Nem sequer o momento a partir do qual deles tomaram conhecimento248. Esta questão será
posteriormente tratada no Título VIII da presente Decisão na medida da sua relevância.
Apenas interessa saber, por agora, qual o grau de conhecimento exigido a cada agente para
aferir a existência de dolo e a relevância do seu contributo.

2.

O dolo exigido para a realização de uma infracção reporta-se sempre ao conhecimento do
facto tal como o tipo legal o configura. O que significa, no caso em apreço, que não é
necessário cada agente conhecer todos os pormenores relativos a cada lançamento
contabilístico, a cada inscrição nas contas publicadas, a cada operação realizada, a cada
negócio realizado com as off-shore, a cada vicissitude contratual ou das off-shore em
presença. Não tem igualmente de conhecer todas e cada uma das off-shore, o seu momento
de constituição, quem era o funcionário que a constituiu, e assim por diante. Não tem de
igual modo de conhecer em pormenor os montantes em presença, cada cláusula contratual
ou a composição da carteira de títulos de cada off-shore. Tudo isto é estranho à descrição
legal do facto típico imputado aos arguidos, que está configurado apenas como divulgação
de informação falsa, incompleta e ilícita. É esta discrepância qualitativa entre a realidade e
a informação sobre essa realidade que tem de ser conhecida. Por isso mesmo, tratando-se
de pormenores não abarcados pela descrição típica do facto, os mesmos estão fora do
objecto do dolo e da negligência, títulos de imputação subjectiva que, na nossa lei (artigos
14.º e 15.º do Código Penal), se reportam apenas e só ao facto típico tal como o Código dos
Valores Mobiliários o descreve (artigo 7.º).

3.

O que é exigível é apenas que o agente conheça o sentido geral das operações que
subjazem aos lançamentos contabilísticos e ao sentido geral das contas que são elaboradas

248

CONT FP (358. - 361., fls. 15652-15653), CONT CH (301º- 311º, fls. 16213-16215).
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e publicadas249. O que se demonstrará a propósito do tipo subjectivo relativo a cada um dos
agentes e em sede de análise das teorias apresentadas pelas defesas.

Subsecção IV As deliberações do CA
1.

Contrariamente ao que sugerem as defesas, a CMVM não retira das deliberações do
conselho de administração, e da participação dos administradores, qualquer ilicitude em si
mesma e por si só250. Não é obviamente ilícito participar nas deliberações do conselho de
administração, nem conhecer os factos que nelas são referidos. No entanto, a participação
nestas deliberações demonstra mais uma vez que os agentes não apenas participaram na
aprovação formal das contas, mas que acompanharam e, consequentemente, conheciam as
operações subjacentes às contas nomeadamente as relativas às off-shore.

2.

Não se trata de administradores com uma mera participação formal na administração, que
se limitem a estar presentes nas reuniões. Trata-se de administradores que efectivamente
dirigiam a actividade do banco e conheciam a substância das suas actividades.

Secção IV Questões relativas às Direcções
1.

As defesas contestam a descrição das funções do Centro Corporativo (CC) e da Direcção
de Relações com os Investidores (DRI) tal como são enunciadas pela Acusação, visando
nuns casos demonstrar ora que os administradores não tinham controlo sobre o que se

249

No mesmo sentido DIAS, Jorge de Figueiredo; Direito Penal, Parte geral, Tomo I, Questões Fundamentais, A
doutrina Geral do Crime, 2ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2007, p. 355 quando refere a tese da co-consciência. Os
Administradores estão sujeitos a um dever específico de skill and care, que comporta um dever de controlo a que
cada administrador está adstrito. “ In Re Westmind Packing Services Ltd, Secretary of State for Trade and industry v.
Griffiths, Lord Woolf stated that:’Each individual director owes duties to the company to inform himself about the
affairs and to join with his co-directors in supervising and controlling them’ (…) if they are not financial directors
then they do not need to have a hightly sophisticated and specialised knowledge of the technical accounting
principles. The level of knowledge needs to be compatible with the need to supervise and monitor the conduct of the
company’s business enough so as not to accept blindly documents before them and to be able to discuss the
documents in depth and to ask challenging questions.” ”.(Charlotte VILLIERS, Corporate Reporting and Company
Law, 2006, Cambridge University Press, New York, p. 65 e 66).
250
Ao contrário do que se afirma na contestação de Filipe Pinhal (artigos 423-425, fls. 15668-15669).
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passava nas unidades orgânicas, ora que os directores do CC não tinham controlo sobre
todo o processo de contas, ora que a DRI não intervinha neste processo, pelo que nestes
termos os factos não lhes eram imputáveis.
2.

Também nesta sede as defesas insistem na diluição das condutas como forma de
desresponsabilização, como se demonstra de seguida.

Subsecção I As funções do Centro Corporativo
1.

Os limites de competência do Centro Corporativo são questão suscitada pelas defesas em
vários passos251. A própria Acusação refere o Centro Corporativo em várias sedes252. Que
resulta em relação ao Centro Corporativo? Dos elementos obtidos, resulta que:
a)

Este tinha um conjunto de funções e uma integração na estrutura do BCP;

b)

Alguns arguidos administradores tinham responsabilidades directas em relação a este
Centro (entre 1999 e 2004 Jorge Manuel Jardim Gonçalves; entre 2000 e 2007
Filipe de Jesus Pinhal; entre 1999 e 2007 António Manuel de Seabra e Melo
Rodrigues; em 2005 e 2006 Paulo Jorge de Assunção Rodrigues Teixeira Pinto);

251

1. CONT FP (356., fls. 15652), 2. CONT CB (232., fls. 16034), 3. CONT CB (346.-347., fls. 16052-16053), 4.
CONT CB (413.-415., fls. 16065), 5. CONT CB (419., fls. 16065), 6. CONT CB (422., fls. 16066), 7. CONT CH
(454º, fls. 16252), 8. CONT CH (505º-506º, fls. 16262), 9. CONT AD (293., fls. 17302-17303), 10. CONT AD
(295., fls. 17303-17304), 11. CONT AD (299., fls. 17305), 12. CONT AD (304., fls. 17306), 13. CONT AD (333.,
fls. 17318), 14. CONT AD (368.-369., fls. 17330-17331), 15. CONT AD (381., fls.17335-17336), 16. CONT AD
(407., fls.17343), 17. CONT AD (417., fls.17346), 18. CONT AD (422.-423, fls.17348), 19. CONT AD (425.,
fls.17349), 20. CONT AD (432., fls.17350-17351), 21. CONT AD (482., fls.17350-17366), 22. CONT AD (486.,
fls.17367), 23. CONT AD (489.-490., fls.17368), 24. CONT AD (509., fls.17372), 25. CONT AD (512., fls.17373),
26. CONT do Arguido A. (162º, fls. 17569), 27. CONT do Arguido A. (176º, fls. 17571), 28. CONT Arguido A.
(178º-180º, fls. 17571-17572), 29. CONT Arguido A. (198º-180º, fls. 17573), 30. CONT Arguido A. (214º, fls.
17575), 31. CONT Arguido A. (220º, fls. 17575), 32. CONT Arguido A. (228º, fls. 17576), 33. CONT MMD (17º,
fls. 17643), 34. CONT MMD (139º-140º, fls. 17666), 35. CONT MMD (Conclusão 3ª, fls. 17712), 36. CONT LG
(38.-50., Fls. 17757-17764), 37. CONT LG (53., fls. 17764), 38. CONT LG (55., fls. 17764), 39. CONT LG (58.,
fls. 17765), 40. CONT LG (61.-66., fls. 17765-17766), 41. CONT LG (68., fls. 17767), 42. CONT LG (83., fls.
17771), 43. CONT LG (94.-95., fls. 17773), 44. CONT LG (116.-118., fls. 17776), 45. CONT Arguido B. (91., fls.
17814), 46. CONT Arguido B. (95.-97., fls. 17815-17816), 47. CONT Arguido B. (171.-173., fls. 17836), 48.
CONT Arguido B. (176.-177., fls. 17837), 49. CONT Arguido B. (191., fls. 17841).
252
N.º 8 e na Parte V, imputação dos factos n.º 1.(ii), n.º 7, n.º 9, n.º 14, n.º 24, n.º 29, n.º 35, n.º 36, n.º 41, n.º 49, n.º
61, n.º 73, n.º 83, n.º 84, n.º 85, n.º 90, n.º 104, n.º 109.
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c)

Alguns arguidos administradores participaram em deliberações relativas a este
Centro em relação a factos constantes do Enquadramento Geral (Jorge Manuel
Jardim Gonçalves, Filipe de Jesus Pinhal, António Manuel de Seabra e Melo
Rodrigues, Christopher de Beck, António Manuel Pereira Caldas de Castro
Henriques, Alípio Barrosa Pereira Dias, como secretário Paulo Jorge de
Assunção Rodrigues Teixeira Pinto)

d)

Dois dos arguidos directores foram responsáveis por este Centro Corporativo (entre
1995 e Março de 2006 Luís Manuel Neto Gomes, a partir de Março de 2006
Arguido B.).

2.

As defesas nesta matéria afirmam em síntese que:
a) A descrição das funções do Centro Corporativo pela CMVM é incompleta (cont.253
Filipe Pinhal);
b) Existia alguma opacidade no seu funcionamento (cont. Castro Henriques);
c) O Centro Corporativo tinha funções elásticas, tendo lidado com a operação da
Townsend (cont. Cristopher de Beck), acompanhado a área imobiliária, a EA (cont.
Cristopher de Beck, cont. Alípio Dias; embora apenas para executar as operações nas
situações em que o BCP era contraparte segundo a cont. Luís Gomes), a CI (cont.
Castro Henriques, cont. Alípio Dias), e os planos de regularização das off-shore (cont.
Alípio Dias, cont. Luís Gomes), a cessão de créditos à Intrum Iustitia (cont. Alípio
Dias), à Branimo (cont. Alípio Dias), tendo apenas executado decisões do Conselho de
Administração em relação à operação ABN (cont. Arguido B.);
d) Já quanto às contas existe alguma diversidade de versões, (i) afirmando uns que não
participaram na redacção dos documentos de prestação de contas do Grupo BCP (cont.
Alípio Dias, cont. Arguido A.); (ii) outros que apenas o fizeram nas consolidadas
(cont. Miguel Magalhães Duarte); (iii) e ainda outros que só participavam na redacção

253

Utiliza-se, por vezes, o acrónimo CONT ou cont. para contestação.
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das contas individuais e no apoio na produção das contas das subsidiárias (cont. Luís
Gomes); (iv) no entanto, reportando sempre a Direcção de Contabilidade directamente
à administração (cont. Luís Gomes, cont. Arguido B.), salientando-se que as contas
consolidadas dependiam da informação recebida de outros serviços do BCP e das
subsidiárias (cont. Luís Gomes); (v) a divulgação das contas em 20 de Abril de 2006
não foi da responsabilidade do centro Corporativo (cont. Arguido B.); e (vi) que
competia ao Conselho de Administração a decisão sobre a não consolidação das offshore em 2005 e 2006 e não ao Centro Corporativo (cont. Arguido B.);
e) O Centro Corporativo não tinha poderes decisórios seja quanto à constituição de
provisões para riscos de crédito e de detenção de participações financeiras (cont. Luís
Gomes), nenhuma intervenção teve na concessão de crédito ou na concepção da
operação de assunção de dívidas, nas movimentações de fundos relativas ao terreno de
Santo António embora tenha sido dado conhecimento disto ao Centro Corporativo
porque se tratava de participações financeiras (cont. Luís Gomes).
3.

As versões dos arguidos, embora não sejam contraditórias em absoluto na letra, mostram
ênfases diferentes quanto ao papel do Centro Corporativo. Apreciadas no conjunto,
mostram que as defesas procuram aproveitar argumentativamente a divisão de trabalho e as
diferentes funções que caracterizam o processo de elaboração e divulgação de contas.

4.

Assim, os arguidos que assumiram os cargos de administradores do banco insistem na ideia
de que confiavam nos serviços do BCP, que havia opacidade destes, ou seja, que não
detinham informação bastante, nem lhes cabia a execução técnica. Os arguidos com cargos
de directores insistem que a informação vinha de terceiros (outros serviços do banco, as
suas empresas subsidiárias), que não tinham controlo sobre a totalidade dos processos das
contas (dado que nesta matéria a direcção de contabilidade reportava directamente ao
conselho de administração, ou que a divulgação em SDI foi feita por outro serviço) e que
quem tinha poder decisório era o conselho de administração. A dar razão a todos, ninguém
seria responsável e ninguém saberia quem seria afinal responsável pela elaboração e pela
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aprovação das contas de um banco com o peso e a importância do BCP. Uma tal conclusão
não é de todo plausível e é mesmo inconciliável com o rigor e o profissionalismo que todos
os arguidos invocam a seu favor.
5.

A descrição das funções do Centro Corporativo que a CMVM fez não é exaustiva nem
tinha de o ser. Os próprios arguidos reconhecem que esse elenco de funções integra as
relações entre o BCP e as suas subsidiárias, que tem intervenção nas contas e que teve
intervenção nas cessões de créditos, na área imobiliária e no negócio ABN.

6.

Mais uma vez as funções efectivas são importantes para definir o âmbito de poder e
conhecimento associado à direcção em causa, mas tão importantes quanto as funções são
os factos praticados no âmbito da direcção.

7.

Além disso, o facto de alguns dos arguidos que assumiram cargos de direcção não terem
poderes decisórios últimos e estes estarem concentrados no conselho de administração é
consistente com a imputação que lhes respeita ser feita apenas a título de cumplicidade.

Subsecção II As funções da DRI
1.

As defesas suscitam em vários passos questões relativas às funções da DRI254. A própria
Acusação refere a DRI em várias sedes255. Que resulta em relação à DRI? Dos elementos
obtidos resulta que:
a) Esta tinha um conjunto de funções e uma integração na estrutura do BCP;
b) Alguns arguidos administradores tinham responsabilidades directas em relação a esta
DRI (entre 1999 e 2004 Jorge Manuel Jardim Gonçalves; entre 2000 e 2007, Filipe

254

1. CONT Arguido A. (172º-181º, fls. 17570v.-1571v.), 2. CONT CH(347º, fls. 16223), 3. CONT MMD (19º, fls.
17643), 4. CONT MMD (52º-53º, fls. 17649), 5. CONT MMD (89º, fls. 17656), 6. CONT MMD (138º-139º, fls.
17666), 7. CONT MMD (146º, fls. 17667), 8. CONT MMD (155º-156º, fls. 17669), 9. CONT MMD (352º, fls.
17711), 10. CONT MMD (conclusão 5ª, fls. 17713), 11. CONT MMD (conclusão 9ª, fls. 17713), 12. CONT MMD
(conclusão 11ª, fls. 17714), 13. CONT MMD (conclusão 96ª, fls. 17731), 14. CONT Arguido B. (158., fls. 17832),
15. CONT Arguido B. (91., fls. 17814) .
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Na Parte I – Enquadramento Geral n.º 7, n.º 36, n.º 55, n.º 63, na parte V. imputação dos factos n.º 7, n.º 14, n.º
22, n.º 29, n.º 35, n.º 36/e, n.º 41, n.º 84, n.º 90, n.º 94/a, f, n.º 99.
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de Jesus Pinhal; entre 1999 e 2007 António Manuel de Seabra e Melo Rodrigues;
em 2005 e 2006 Paulo Jorge de Assunção Rodrigues Teixeira Pinto);
c) Um arguido administrador tomou conhecimento de factos relativos a esta DRI em
relação a factos constantes do Enquadramento Geral (António Manuel de Seabra e
Melo Rodrigues);
d) Dois dos arguidos directores foram responsáveis por esta DRI (entre 1996 e
20/06/2001, Arguido A.; entre 21/06/2001 e 16/09/2007, Miguel Pedro Lourenço
Magalhães Duarte).
2.

As defesas nesta matéria afirmam em síntese que:
a) A DRI tinha por funções a relação com os accionistas de referência do BCP, a
execução das suas ordens em mercado, bem como a execução das ordens de mais de
100.000 acções do BCP (cont. Arguido A.);
b) Não tinha qualquer papel na elaboração das contas, apenas tendo elaborado um
projecto de comunicado relativo às demonstrações de resultados e respectivo
powerpoint de apresentação (cont. Arguido A., cont. Miguel Magalhães Duarte), sendo
certo que na sua contestação, Arguido B. (responsável pelo Centro Corporativo e não
pela DRI) vem afirmar que a divulgação das contas consolidadas em 20 de Abril de
2006 foi da responsabilidade da DRI e não do Centro Corporativo;
c) Um arguido administrador afirma que nunca acompanhou aquisições de títulos pelas
off-shore (cont. Castro Henriques);
d) A DRI apenas acompanhou a venda de acções com vista a proceder ao reembolso das
notes ABN (cont. Miguel Magalhães Duarte)
e) Não acompanhou nem constituiu off-shore nem decidiu créditos a elas concedidos,
nem conhecia os seus beneficiários (cont. Miguel Magalhães Duarte), mas já na sua
contestação Arguido B. (responsável este pelo Centro Corporativo e não pela DRI)
vem dizer que as decisões de transacções dos títulos foram tomadas através pela DRI.
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3.

De novo, apesar das diferentes ênfases das defesas, encontram-se traços comuns.
Aproveita-se a fragmentação das condutas relativas ao processo de elaboração e divulgação
das contas para isentar de responsabilidade. Quem manda (administrador) afirma não
saber. Quem sabe (directores) afirma não mandar, não conhecer toda a informação ou não
ter participado numa das fases (a da elaboração das contas, ou da divulgação das mesmas).
Uns praticam factos patrimoniais, outros elaboram contas, outros ainda divulgam-nas, e
como resultado, a aceitar a coerência de todas as defesas, teríamos que ninguém seria
responsável pela veracidade das contas do banco. A separação de funções não visaria,
assim, um controlo responsabilizado de cada uma das fases no processo, como é normal,
mas a desresponsabilização geral.

4.

É manifesto que a completa subversão de responsabilidades que tal implica torna as
defesas improcedentes. Por outro lado, uma defesa desta natureza também não é plausível,
sendo mesmo contrariada por factos concretos que os arguidos invocam a seu favor: como
o rigor, o profissionalismo e a experiência no sector bancário e a apresentação do BCP
como um banco de excelência no panorama nacional.

5.

Mais uma vez as funções são importantes para definir os poderes, o âmbito de protecção e
conhecimento dos factos. Na DRI, embora esta não tenha papel relevante na elaboração das
demonstrações financeiras (ao contrário do Centro Corporativo), praticaram-se factos com
relevância contabilística, acompanhados pelos seus directores e com administradores que
eram responsáveis pelo mesmo serviço.

Secção V A cumplicidade
Algumas defesas dos arguidos que exerceram cargos de director consideram que não se
preenchem os pressupostos da cumplicidade, seja por não existir o contributo exigido por lei,
seja por não se encontrar demonstrado o dolo por esta requerido, seja por não se preencher o
critério da acessoriedade ou ainda porque se defende que a CMVM se teria baseado numa
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cumplicidade por omissão para imputar factos a directores. Não lhes assiste qualquer razão,
como se passa a demonstrar.

Subsecção I Os critérios da cumplicidade
1.

As defesas, quanto aos contornos da cumplicidade, suscitam três tipos de problemas256:
a) Os aspectos objectivos;
b) Os aspectos subjectivos;
c) A relação com o tipo de autoria.

2.

Quanto aos aspectos objectivos aduzem, em síntese, os seguintes argumentos: a exigência
de um comportamento, e não de um mero conhecimento, de um contributo; a ausência de
domínio do facto; a causalidade não essencial, meramente potenciadora; a cumplicidade e
os tipos de perigo; o momento da verificação da cumplicidade; a relevância dos factos
quotidianos. Quanto aos aspectos subjectivos invocam a natureza do dolo do cúmplice, a
figura do dolo eventual, o grau de dolo exigido e a exigência de um duplo dolo.
Relativamente à relação entre a cumplicidade e a autoria, fazem ainda uma referência
acidental ao princípio da acessoriedade.

3.

Uma parte significativa das opiniões jurídicas avançadas pelas defesas nesta matéria parte
de um equívoco substancial que importa desde já evidenciar: a imputação dos factos às
pessoas singulares em causa é realizada nos termos e por força dos artigos 16.º do
RGCORD e 401.º do CdVM e não directamente pelo artigo 27.º Cd.Penal e a sua ligação
às modalidades de autoria previstas no artigo 26.º do Código Penal. O que se compreende e
justifica pelo facto de RGCORD não ter acolhido intencionalmente, desde o seu início, as
formas de comparticipação previstas no Código Penal, mas sim um conceito extensivo de
autoria que, na versão inicial do diploma, não contemplava qualquer distinção entre os
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CONT MMD (205º - 261º, fls. 17678-17692), CONT Arguido B. (278. – 284., fls. 17863-17864).
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contributos dos diversos agentes. A reforma de 1995 veio depois criar uma regra de medida
da pena quanto ao cúmplice, exigindo assim uma diferenciação quanto à importância dos
contributos, não para a imputação do facto ao agente mas para a graduação da sanção. Com
tal alteração passou-se de um conceito unitário de autor (que não admitia distinções entre
os intervenientes) para um conceito extensivo de autoria, que admite uma distinção ao
nível da medida da pena quando os contributos forem vistos como um mero auxílio ao
facto do autor. Por estas razões, não se pode sobrevalorizar o regime do artigo 27.º do
Código Penal, como pretende uma parte das defesas. No entanto, deve notar-se, que
mesmo à luz dos critérios aduzidos pelas defesas não colhem as suas conclusões.
4.

Vejamos pois cada um dos argumentos que invocam .

5.

Num plano meramente abstracto - que não tenha em linha de conta o concreto conteúdo
deste processo - poderia ter razão a defesa quando afirma que não basta para a imputação o
mero conhecimento, intenção ou desejo257. São necessários factos.

6.

A afirmação é juridicamente verdadeira mas em nada contraria a imputação feita aos
arguidos, pois a CMVM não imputou aos cúmplices meros conhecimentos ou desejos.
Imputou factos.

7.

Na Parte V – Imputação dos factos em relação a cada um dos cúmplices (Arguido A.,
Miguel Pedro Lourenço Magalhães Duarte, Luís Manuel Neto Gomes e o Arguido B.)
descreveu factos:
a) Dirigir serviços (seja o centro Corporativo, seja a DRI);
b) Adquirir acções para as off-shore;
c) Comunicar factos à CMVM;
d) Operacionalizar fases de negociação entre as off-shore e o ABN;
e) Dar conhecimento de factos à administração;
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CONT MMD (214º, fls. 1760).
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f)

Enviar cartas-proposta de Moreira Rato, João Bernardino Gomes e Ilídio Duarte
Monteiro;

g) Solicitar abertura de novas contas;
h) Solicitar realização de transferências;
i)

Organizar e supervisionar “planos de regularização”;

j)

Receber poderes para exercer procurações;

k) Exercer funções de administrador da CI.
8.

Numa outra linha de considerações, pode aceitar-se obviamente a afirmação da defesa258
quando refere que os cúmplices não têm domínio do facto, limitando-se a favorecer uma
acção de um terceiro. A afirmação é juridicamente válida mas não tem qualquer relevância
no presente processo, pois o pressuposto de imputação da infracção aos cúmplices não foi
- nem é - a hipótese de os mesmos terem o domínio do facto típico.

9.

O conteúdo da cumplicidade é outro. Segundo o acórdão do STJ, n.º 09P0583, de 15-042009, “A cumplicidade pressupõe a existência de um facto praticado dolosamente por
outro, estando subordinada ao princípio da acessoriedade, pois o cúmplice não toma parte
no domínio funcional dos actos constitutivos do crime, isto é, tem conhecimento de que
favorece a prática de um crime mas não toma parte nela, limita-se a facilitar o facto
principal”259.

10.

Como afirmam Eduardo CORREIA e FIGUEIREDO DIAS, o cúmplice é responsabilizado
por favorecer ou por aumentar as hipóteses de o autor realizar o facto típico. Ou, na
formulação praticamente universal e incontestada de JESCHECK, basta para afirmar a
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CONT MMD (237º- 246º, fls. 17685-17687).
No mesmo sentido dispõe a jurisprudência estrangeira quanto ao papel do cúmplice na execução do facto. O
Tribunal Supremo espanhol entendeu que “lo que distingue al cooperador necesario del cómplice no es el dominio
del hecho, que ni uno ni otro tienen. Lo decisivo a este respecto es la importancia de la aportación en la ejecución
del plan del autor o autores". Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Nº de Resolución: 480/2009. No entanto, e como
defendeu o Court of Common Pleas, no caso Wilkes v Wood [1763] EWHC CP J95 (6 December 1763), o cúmplice
não se resume a um espectador. “Aiders and abetters are always esteemed parties: but if a person present remains
only a spectator, he cannot be affected.”
259
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causalidade do contributo do cúmplice que este possibilite, facilite, acelere ou intensifique
o facto principal. As divergências neste domínio - quando existem - vão apenas no sentido
de alargar a imputação a meros actos de facilitação mesmo que não sejam causais. O que
uma boa parte da doutrina não aceita260. Por isso mesmo, a CMVM seguiu nesta matéria a
opção mais rigorosa que se traduz em identificar os factos dos directores que são
causalmente relevantes para a divulgação de informação falsa pelos autores.
11.

Daí que a CMVM em relação aos arguidos directores (que não administradores do BCP,
portanto) não lhes tenha imputado a infracção a título de autoria, mas sim de cumplicidade.
Exactamente porque (logo à partida) reconheceu que o seu papel não teve a mesma
relevância que os actos dos administradores para a divulgação de informação falsa pelo
banco. Desse modo, a CMVM possibilitou de forma antecipada a distinção entre a
relevância dos contributos de uns e de outros para o resultado ilícito, tal como sugere o
disposto no n.º 3 do artigo 16.º do RGCORD. Não que em abstracto fosse impossível uma
relação de co-autoria entre administradores e cúmplices, que é perfeitamente possível e
demonstrável. Mas porque deste modo se ponderam de forma mais adequada contributos
diferentes para o facto ilícito.

12.

Quanto ao argumento da causalidade não essencial, meramente potenciadora do ilícito,
mais uma vez pode ter a defesa261 razão quanto à premissa, mas nunca quanto à conclusão
que pretende retirar.

13.

A conclusão apenas pode ser, mais uma vez, a de que se verifica o conteúdo típico da
cumplicidade através dos contributos prestados. É que os directores arguidos no presente
processo como cúmplices não são quaisquer funcionários do BCP. São colaboradores que
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V. Eduardo CORREIA, Direito Criminal, Volume II, 2007, Almedina, Coimbra, p.248. DIAS, Jorge de
Figueiredo; Direito Penal, Parte geral, Tomo I, Questões Fundamentais, A doutrina Geral do Crime, Coimbra
Editora, 2ª ed., Coimbra, 2007, p. 835-836: “a prática do facto do autor não tem de ficar na dependência do
contributo do cúmplice. Basta que este favoreça aquele (...) bastando que o acto de cumplicidade aumente as
hipóteses de realização típica por parte do autor”. (negrito do Autor). JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratado de
Derecho Penal, Parte General, Comares editorial, Granada, 1993, p. 747 “basta para la causalidad de la complicidad
com que ésta posibilite, facilite, acelere o intensifique el hecho principal” (destaques nossos).
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não apenas trabalharam, mas igualmente dirigiram serviços que foram centrais para a
produção e divulgação da informação em crise no presente processo. E que no âmbito das
suas funções praticavam factos que potenciaram a produção de informação sem a
qualidade devida.
14.

Em parte nenhuma a CMVM afirmou que os cúmplices poderiam impedir o percurso
causal ou modificar o seu rumo. Nem isso é verdadeiramente relevante para caracterizar a
cumplicidade, pois esta depende do que se faz de relevante para o facto e não daquilo que
se poderia fazer depois de prestado o seu contributo. Essencial é ter presente que os
cúmplices contribuíram de forma causalmente significativa para que os factos com
relevância contabilística, que subjazem às contas, se configurassem por forma a que as
contas divulgadas não representassem a substantiva realidade patrimonial e financeira do
BCP262.

15.

Quanto à questão da relação entre a cumplicidade e os tipos de perigo não se vislumbra
igualmente a pertinência do argumento da defesa263, pois independentemente da
classificação da infracção ao artigo 7.º do CdVM, nada impede a existência de
cumplicidade em infracções de perigo. O regime da cumplicidade exige uma participação
(auxílio doloso, material ou moral) à prática por outrem de um facto doloso. Estas são as
únicas exigências da lei, pelo que a cumplicidade é possível em relação a qualquer
modalidade de infracção desde que se verifiquem estes requisitos. Qualquer outro
entendimento é manifestamente contra legem.

16.

Não tem igualmente pertinência a invocação de que não seria possível a existência de mero
perigo de tentativa. Com efeito, a CMVM não imputou aos arguidos cúmplices o perigo da
prática de factos, mas sim a prática de factos em si mesmo, na medida em que representam
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No mesmo sentido o Ac. RP de 21/12/2004, proc. N.º 0444045 ;”O critério mínimo para assegurar da existência
de cumplicidade é o de que, com ela, o facto do autor há-de ter sido facilitado. O auxílio, para ser cumplicidade, não
poderá ultrapassar o estádio de uma participação na execução por outrem de um crime».
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contributos causalmente relevantes (ou «auxílio material») para o resultado final de
divulgação de contas sem a qualidade legalmente devida.
17.

Conexa com esta questão está a do momento da realização dos factos de cumplicidade,
devendo estes serem anteriores à consumação. Mais uma vez a afirmação da defesa, sendo
correcta em geral, não tem qualquer pertinência no caso concreto264.

18.

Que factos são imputados aos arguidos cúmplices? Aqueles em que contribuíram para a
divulgação de contas relativas aos anos de 2003 a 2006. Estas últimas são contas de 2006 e
foram divulgadas no SDI em 28/6/2007, como se verifica nos factos provados. Ora, todos
os factos imputados aos arguidos cúmplices são anteriores a esta data de 28/6/2007. As
únicas excepções (formais) a esta situação respeitam a:
a) Miguel Magalhães Duarte na parte em que se refere que este dirigiu a DRI até
16/09/2007, sendo este um facto permanente que veio desde 21/06/2001;
b) Luís Gomes que exerceu funções de chefe de gabinete da presidência do Conselho
Geral e de Supervisão até pelo menos Julho de 2008, quando se trata de facto que veio
desde Março de 2006 e se entronca na anterior posição de Director do Centro
Corporativo desde 1995.

19.

Finalmente, e para concluir os aspectos objectivos da cumplicidade, a defesa265 refere o
especial regime da cumplicidade quanto se trata de factos triviais, quotidianos, invocando a
doutrina o princípio da confiança. Mais uma vez a premissa geral poderá estar correcta,
mas não tem qualquer relevância no caso concreto.

20.

Em primeiro lugar, porque existe uma diferença entre o contexto da criminalidade comum
e as infracções na área económica. Na criminalidade comum os factos ilícitos geram
contextos socialmente anómicos de modo manifesto.
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Não é linear na nossa jurisprudência que os factos tenham de ser anteriores à consumação. Vide o Ac. RP de
21/12/2004, proc. N.º 0444045: «É cúmplice aquele que tem uma actuação á margem do crime concretamente
cometido, quedando-se em actos anteriores e posteriores à sua efectivação»
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21.

Mas já as infracções económicas caracterizam-se exactamente pela sua aparência ordenada
sob o ponto de vista social. Isoladamente cada um dos factos descritos pode ser anódino
em si mesmo. Celebrar contratos, constituir sociedades, realizar transferências de fundos
ou valores mobiliários são factos que integram a vida quotidiana, trivial, de uma empresa.
A sua simples trivialidade numa perspectiva isolada em nada impõe um princípio absoluto
de confiança.

22.

Por isso, o lugar paralelo que a defesa refere (o caso da farmácia) não colhe no caso
concreto. Neste, é o exercício da actividade farmacêutica que seria ilícita. As condutas dos
trabalhadores da farmácia integravam-se num contexto ele mesmo ilícito que não tinha
sido criado por estes, e os actos que praticavam eram, esses sim, em si mesmos triviais,
quotidianos.

23.

No caso vertente passa-se exactamente o contrário. Há um conjunto de factos na vida de
uma empresa legalmente constituída que fogem da norma. O nível a que as decisões são
tomadas, os montantes que abrangem, a utilização de off-shore, a natureza não trivial e
complexa dos negócios (com o ABN, a Intrum Iustitia, a Branimo), o cruzamento com
operações do sector imobiliário que as próprias defesas reconhecem não serem típicos no
banco, mostram que não estávamos perante um cenário de trivialidade. E tanto é assim que,
como a prova recolhida evidencia, a própria administração do banco entendeu ser
necessário «regularizar» logo em finais de 2002 uma situação absolutamente inexplicável
para qualquer banco e ainda mais para o maior banco privado português à data dos factos.

24.

Quanto aos elementos subjectivos não se vê igualmente a pertinência da defesa.

25.

Em primeiro lugar, a natureza do dolo em questão. A doutrina citada pela defesa266 afirma
duas coisas: é possível cumplicidade com dolo eventual, mas que o princípio da confiança
pode restringir esta imputação. Mais uma vez a premissa geral pode estar correcta, mas não
parece ser devidamente aplicada pela defesa. Com efeito, o que a doutrina citada afirma é
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que pode não haver imputação no caso de dolo eventual, se e na medida em que a isso
conduza o princípio da confiança. Mas não afirma que em nome do princípio da confiança
nunca há imputação a título de dolo eventual. Ora, o caso concreto nada tem a ver com a
hipótese suscitada pela doutrina. Os factos são “interna corporis” e não uma relação entre
duas pessoas jurídicas distintas. Em segundo lugar, como antes se demonstrou, não são
actos triviais, da vida quotidiana. Não há, pois, que aplicar nestes termos o princípio da
confiança.
26.

Já quanto ao grau de conhecimento exigido para o dolo, poderá igualmente ter razão a
defesa267 que o agente deve conhecer todos os elementos de facto para que haja dolo.

27.

A questão já foi em parte respondida. O conhecimento exigido ao cúmplice é o de que o
seu contributo tenha repercussão no facto ilícito, isto é, no caso presente, na divulgação de
informação falsa, incompleta ou ilícita. Portanto, basta no fundo o cúmplice saber qual é o
destino ou uso dos contributos que presta para existir cumplicidade na divulgação de
informação do banco sem a qualidade devida. Para além disso, a defesa esquece mais dois
aspectos:
a) Em geral essa consciência não tem de ser estudada, permanentemente intensa,
científica268;
b) No caso do cúmplice, nada exige que este tenha o mesmo grau de conhecimento que o
autor, sendo suficiente que conheça o essencial para a identificação do facto típico. 269
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CONT MMD (258º, fls. 17691).
STRATENWERTH, Günter; Derecho Penal, Parte General I, Edersa (Editoriales de Derecho Reunidas, S.A.),
1982, Madrid, pág. 97.
269
DIAS, Jorge de Figueiredo; Direito Penal, Parte geral, Tomo I, Questões Fundamentais, A doutrina Geral do
Crime, Coimbra Editora, 2ª ed., Coimbra, 2007, p. 834 deixa bem claro que “a cumplicidade deverá ser admitida
ainda quando o cúmplice desconheça, ou não conheça exactamente, as circunstâncias concretas em que vai
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No mesmo sentido, V. England and Wales Court of Appeal (Criminal Division) Decisions Bryce, R. v [2004]
EWCA Crim 1231 (18 May 2004): “As was stated by Lord Goddard CJ in Johnson v Youden [1950] 1 KB 544 at
446: “Before a person can be convicted of aiding and abetting the commission of an offence he must at least know
the essential matters which constitute that offence."
268

417

28.

Com efeito, basta que o cúmplice saiba que o autor vai praticar um facto ilícito com o seu
contributo. Não tem de conhecer todos os pormenores e circunstâncias em que tal ocorrerá.
O que é normal é que o cúmplice tenha um conhecimento imperfeito, menos intenso e
menos completo que o autor. Um conhecimento equivalente ao do autor pode até indiciar
um outro grau de envolvimento no ilícito. O cúmplice tem apenas de saber que o autor vai
praticar um facto ilícito e os traços gerais da sua concreção. Não tem de revelar um
conhecimento tão exacto quanto o do autor em relação ao facto ilícito praticado270.

29.

De igual modo, no que respeita ao duplo dolo, se na premissa de base a defesa271 poderá ter
parcialmente razão272, o que afirma em nada afecta a imputação operada no presente

270

O dolo é o dolo de auxílio, não o dolo do tipo principal. No mesmo sentido o Ac. RP de 21/12/2004, proc. N.º
0444045: “A cumplicidade é, assim, o auxílio doloso a outrem no facto antijurídico realizado dolosamente; o
cúmplice limita-se a favorecer um facto alheio, não sendo necessário que o autor conheça o apoio que lhe é prestado,
assim também se distinguindo da autoria, que requer o domínio do facto na base uma resolução comum de o
cometer. [Simas Santos e Leal Henriques, in Código Penal Anotado, (3ª edição), 1º Vol., Rei dos Livros, 2002, pág.
365-366]”.
No mesmo sentido igualmente a jurisprudência estrangeira: England and Wales Court of Appeal (Criminal
Division), [2004] EWCA Crim 1231, Case No: 2003/00495/C2, Bryce, R. v [2004] EWCA Crim 1231 (18 May
2004): “As Devlin J said in National Coal Board v Gamble [1959] 42 CAR 240 at 250:
"If one man deliberately sells to another a gun to be used for murdering a third, he may be indifferent whether the
third man lives or dies and interested only in the cash profit to be made out of the sale, but he can still be an aider
and abetter."
45.
Thus, if it is proved that the defendant intended to do the acts of assistance or encouragement, it is no
defence that he hoped that events might intervene to prevent the crime taking place. So, where the defendant drove
the perpetrator to a place where he knew that the perpetrator intended to murder a policeman, his intentional driving
of the car to that place amounted to an aiding and abetting of the offence despite his unwillingness that the killing
should take place: see Lynch v DPP for Northern Ireland [1975] AC 653 at 678, in which Lord Morris of Borth-yGest stated:
"If in the present case the jury were satisfied that the car was driven towards the garage in pursuance of a murderous
plan and that the appellant knew that that was the plan and intentionally drove the car in execution of that plan, he
could be held to have aided an abetted even though he regretted the plan or indeed was horrified by it. However
great his reluctance, he would have intended to aid and abet."
271
CONT Arguido B. (281., fls. 17863).
272
Tem parcialmente razão, na medida em que como refere DIAS, Jorge de Figueiredo; Direito Penal, Parte geral,
Tomo I, Questões Fundamentais, A doutrina Geral do Crime, Coimbra Editora, 2ª ed., Coimbra, 2007, p. 834, não
existe propriamente um duplo dolo (como no instigador): “o dolo do cúmplice tem no entanto de possuir uma dupla
referência (...): ele tem de referir-se à prestação de auxílio, por um lado, e, por outro, à própria acção dolosa do
autor. (...) A razão das diferenças – no sentido de um amortecimento das exigências feitas em sede de instigação –
está em que aqui não se trata da imputação e um facto ao autor mas a um mero colaborador ou participante no facto
do autor”. (negritos do autor)
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processo. Os factos são imputados dolosamente aos autores, os factos são imputados
dolosamente aos cúmplices273.

Subsecção II A ideia da cumplicidade omissiva
1.

A argumentação da defesa relativamente ao tema da cumplicidade omissiva resume-se aos
seguintes aspectos274:
a) Só tem sentido a omissão impura em tipos de resultado;
b) Não há omissão impura na cumplicidade, só existindo punição da omissão por força
do artigo 401.º/4 CdVM relativamente a autores e não a cúmplices.

2.

Quanto ao primeiro argumento, mais uma vez pode ser válido em abstracto, mas não se
aplica ao caso concreto a conclusão que pretende retirar. É que do dever de divulgação é
um dever de resultado, e consequentemente o tipo em presença é de resultado275. A lei não
se basta com uma mera actividade do agente, prevê um evento externo a este. Com efeito,
as contas depois de aprovadas têm de ser enviadas à assembleia geral, à CMVM e às bolsas

273

Quanto ao princípio da acessoriedade, objecto de uma mera referência pela defesa (Cont. MMD, n.º 216, fls.
17680) deve começar por se sublinhar que o mesmo é estranho ao conceito extensivo de autor que vigora no Direito
de Mera Ordenação Social (cfr. infra secção VII deste capítulo): cada contributo é apreciado por si mesmo como
causa do ilícito, e só em sede de medida de sanção se distingue a relevância desse contributo. Só num sistema
sancionatório que adopte o conceito restritivo de autoria, é que se justifica construir a participação com base na
acessoriedade e debater o seu grau. Independentemente deste facto, a verdade é que tanto a acusação como a
presente decisão permitiriam demonstrar por excesso que a ser exigida o requisito da acessoriedade o mesmo se
verificaria. Por força deste princípio (na versão dominante, que é a da acessoriedade limitada), só existirá
cumplicidade se o facto do autor ao qual é prestado auxílio for pelo menos um facto ilícito, não bastando a mera
tipicidade. Ora, o facto ilícito é imputado tanto na acusação como na presente decisão a ambos, autores e cúmplices,
e a ambos a título de dolo. Portanto, nada do que a defesa diz nesta matéria é verdadeiramente relevante para a
decisão do presente processo.
274
CONT MMD (330º- 343º, fls. 17707-17709).
275
Que se trata de um dever de resultado, já a jurisprudência o firmou em relação a idêntico dever de publicação de
contas do anterior Cd.MVM. Assim as seguintes decisões: Ac Tribunal Relação de Lisboa de 13 de Outubro de
1998, Rec. 3.504/5/98, Sentença do Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa, 1º Juízo – 1ª Secção de 22 de
Junho de 1998, CORD 84/96, Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa de 27/01/97, Sentença do Tribunal
de Pequena Instância Criminal de Lisboa, de, 4 de Janeiro de 2000, Proc. 482/98, 1º Juízo – 1ª Secção, CORD
70/97.
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e publicadas no Sistema de Difusão de Informações da CMVM, previsto no artigo 367.º do
CdVM276.
3.

Não é por outro lado verdade que o 401.º/4 Cd.VM esgote todo o regime da omissão
impura no Cd.VM:
a) Em primeiro lugar porque o próprio artigo deixa bem claro que se trata de norma
subsidiária (“a não ser que sanção mais grave lhe caiba por força de outra disposição
legal”);
b) Em segundo lugar porque não regula um caso de omissão impura, tratando-se de uma
infracção autónoma, a do dever de adoptar medidas adequadas para pôr termo à
situação;
c) Em terceiro lugar, porque não pressupõe que se apliquem os critérios da autoria.
Aplica-se, pelo contrário, a sanção da autoria. Ou seja, o seu regime apenas entra em
aplicação quando entram em falência os critérios de autoria. A norma não se aplica aos
autores, dado que estes já se encontram punidos pelas regras gerais, mas pune como
autores, o que é precisamente o inverso.
d) É um tipo específico (exige qualidades especiais), enquanto os critérios da omissão
impura não se aplicam apenas a tipos específicos.

4.

Essencial é notar que, uma vez mais, a argumentação da defesa não tem de qualquer modo
pertinência para o caso concreto. A verdade é que aos cúmplices em causa não foi
imputada qualquer omissão. Os factos que lhes respeitam são contributos por acção. A
CMVM não afirmou que, trabalhando no BCP, não impediram a produção do resultado
publicação de contas sem qualidade informativa. A CMVM descreveu factos praticados
por estes cúmplices que contribuíram para os factos praticados pelos autores.

276
Por força dos Regulamentos da CMVM n.ºs 11/2000, 13/2002 e 4/2004, vigentes à data dos factos e revogados
pelo Regulamento n.º 5/2008, que estabeleciam o meio de divulgação da informação.
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5.

É verdade que no momento da divulgação das contas não se descreve qualquer acção por
parte dos cúmplices. Mas isso não significa que haja omissão, mas sim e apenas que o
contributo do cúmplice já foi prestado e que a divulgação da contas é um facto dos autores
(que as aprovam). A ausência do autor durante a consumação pode fazer parte da própria
forma de execução do ilícito na sua versão comissiva. Da mesma forma, a prática de
factos com relevância contabilística, os que são imputados aos cúmplices, não é por
definição contemporânea à verificação do resultado publicação de contas. O contributo dos
cúmplices foi portanto anterior a essa aprovação das contas para divulgação, o que
corresponde à estrutura normal da cumplicidade.

6.

Por isso, o facto de os cúmplices não terem intervenção na divulgação das contas, em nada
afecta a natureza comissiva das suas condutas. O seu contributo, o seu papel útil no
processo de formação e divulgação das contas, ocorre a montante da sua divulgação pela
natureza das coisas. Só é útil por ser anterior à divulgação. Não se segue pois a uma acção
uma omissão, existe uma acção que por definição só surte efeitos no futuro. Tendo em
conta a estrutura do tipo objectivo em presença, como antes vimos, essa conduta contribui
para a dissonância entre o referente (a situação patrimonial do BCP) e a mensagem (as
contas divulgadas).

7.

Não é, aliás, por acaso que o 119.º/3 do Código Penal estatui que para o início do prazo de
prescrição se “atende [...] sempre (...) ao facto do autor”. É que o que o legislador
reconhece que o facto do cúmplice possa ser muito anterior ao facto do autor.

Secção VI A relevância das questões colocadas pelas defesas à luz do conceito extensivo de
autor
1.

Da análise crítica realizada nas secções anteriores resulta, com toda a clareza, que em
nenhum aspecto enunciado as defesas apresentaram argumentos válidos, convincentes ou
com adesão à realidade processual que fossem susceptíveis de pôr em causa a imputação
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jurídica dos factos aos arguidos. Mesmo utilizando as estruturas de imputação do Direito
Penal – cujos fundamentos dogmáticos são em regra convocado pelas defesas – as
conclusões não sofreriam qualquer alteração: autores e cúmplices continuariam a ser
responsabilizados, os primeiros por terem dolosamente aprovado para divulgação contas
falsas, incompletas e ilícitas, os segundos por terem contribuído para esse factos através
dos actos que praticaram.
2.

Não obstante, e por maioria de razão, não procede a argumentação da defesa, isto porque
no regime previsto para as contra-ordenações no que toca à actuação de vários agentes
vigora um conceito extensivo de autoria.

3.

A ideia de que o artigo 16.º/1 do RGCORD encerra um conceito extensivo de autoria foi
defendida desde logo por FIGUEIREDO DIAS que o apontou expressamente277,
significando com isso, na leitura da doutrina, que “os diversos tipos de ilícito no âmbito do
Direito de Mera Ordenação Social deveriam ser interpretados de forma ampla quando se
tratasse de indagar sobre a sua realização e o envolvimento plural de pessoas no facto”278.
A doutrina e a jurisprudência posteriores confirmaram este entendimento, como se verá.

4.

Nos termos do artigo 16.º/1 do RGCORD, “Se vários agentes comparticiparem no facto,
qualquer deles incorre em responsabilidade por contra-ordenação mesmo que a ilicitude
ou o grau de ilicitude do facto dependam de certas qualidades ou relações especiais do
agente e estas só existam num dos comparticipantes”.

5.

Assim, o artigo 16.º/1 do RGCORD, contém, no mesmo preceito, um conceito extensivo
de autor279 e um amplo regime de comunicação da ilicitude entre os comparticipantes.

277

FIGUEIREDO DIAS, O movimento de descriminalização e o ilícito de mera ordenação social, CEJ (org.),
Jornadas de Direito Criminal, I, Lisboa, p. 332 e, explicitamente, Para uma dogmática do direito penal secundário.
Um contributo para a reforma do direito penal económico e social português, Direito e Justiça, Vol. IV, 1989/1990,
p. 44 e nota 104.
278
Neste sentido, FREDERICO DA COSTA PINTO, O Ilícito de Mera Ordenação Social e a Erosão do Princípio da
Subsidiariedade da Intervenção Penal, Revista Portuguesa de Ciência Criminal, 7 (1997), p. 21 e 22, analisando a
posição expressamente assumida na matéria por Figueiredo Dias.
279
Neste sentido, COSTA, António Manuel de Almeida; A Propósito do Novo Código do Trabalho: Bem jurídico e
Pluralidade de Infracções no âmbito das Contra-ordenações Relativas ao Trabalho Suplementar. Subsidio para
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6.

O artigo 16.º/1 do RGCORD, como referem os CONSELHEIROS OLIVEIRA MENDES e
SANTOS CABRAL, contém um “amplo conceito de autoria (conceito extensivo de autor),

segundo o qual a cada um dos comparticipantes imputa-se o ilícito contra-ordenacional e
não apenas a parcela correspondente ao seu contributo ou envolvimento no facto (como
acontece no conceito restrictivo de autor) (...) isto é, qualquer contributo causal para o
facto da parte de uma pluralidade de agentes faz com que cada um dele incorra em
responsabilidade por contra-ordenação (teoria da causalidade) (...) Ou seja, o que se
exige (...) é, que esse agente tenha um contributo causal ou co-causal para o facto, que
pode inclusivamente consistir numa acção ou omissão”280 (sublinhados nossos)
7.

Para este preceito, agora nos termos do entendimento acolhido no acórdão do Tribunal
Constitucional n.º 99/2009, “é considerado autor de uma contra-ordenação todo o agente
que tiver contribuído causal ou co-causalmente para a realização do tipo, ou seja, que
haja colocado uma causa para a sua realização ou que haja promovido, com a sua acção
ou omissão, o facto ilícito, podendo isso ocorrer de qualquer forma“. (sublinhados
nossos).

8.

Através deste entendimento torna-se simples compreender o alcance do referido conceito
extensivo de autor constante do artigo 16.º/1 do RGCORD: a cada um dos agentes que
tenha dado causa à realização do ilícito de mera ordenação social imputa-se o tipo contraordenacional e não apenas a parcela correspondente ao seu contributo ou envolvimento no
facto, pois cada um deles é considerado autor do facto típico281.

uma Dogmática do Direito de Mera Ordenação Social Laboral; in: ANDRADE, Manuel da Costa et al. (org.); Liber
Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias, Coimbra Editora, Coimbra, 2003, p. 1041. JOÃO SOARES
RIBEIRO, Contra-Ordenações Laborais, Regime Jurídico Anotado, Fevereiro 2000, Almedina, p. 100. No mesmo
sentido, a jurisprudência existente no campo dos valores mobiliários: Cf. Sentença do TPIC, 1.º Juízo, 3.ª Secção, de
2 de Junho de 1997 e Sentença do TPIC, 1.º Juízo, 3.ª Secção, de 24 de Maio de 2000.
280
MENDES, António Jorge de Oliveira; CABRAL, José António Henriques dos Santos; Notas ao regime Geral
das Contra-Ordenações e Coimas, 3ª ed. Almedina, Coimbra, 2009, p. 56.
281
De acordo com GÖHLER, o que se exige para imputar uma contra-ordenação a um agente é que “esse agente
tenha um contributo causal ou co-causal para o facto, o que pode inclusivamente consistir numa acção ou omissão”
in : DA COSTA PINTO, O Ilícito de Mera Ordenação Social...., cit., p. 26. Como refere DREHER, “de acordo com o
conceito extensivo de autor a relevância da distinção entre autoria e realização do tipo desaparece” (Plädoyer für
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9.

O conceito extensivo de autor permite englobar as formas de concertação mais variadas,
dando assim resposta às exigências decorrentes da diferente matriz dogmática dos
conceitos de autoria e comparticipação constantes do artigo 16.º do RGCORD, à qual a
tradicional teoria do domínio do facto nem sempre se adequa.

10.

O conceito extensivo de autor é um modelo de imputação de responsabilidade. De acordo
com o artigo 16.º/1 do RGCORD a imputação de responsabilidade é sujeita ao nivelamento
causalista do conceito extensivo de autor. Significa isto que todos os comparticipantes,
entenda-se, a pluralidade de intervenientes no ilícito de mera ordenação social, respondem
pela contra-ordenação praticada.

11.

A regra do n.º 3 do artigo 16.º não é uma regra de imputação do facto mas apenas e só uma
regra especial de determinação da medida abstracta da pena que opera em relação a um dos
intervenientes e que pressupõe, por isso, a imputação do facto já realizado nos termos do
n.º 1. Nestes termos, a introdução da regra do n.º 3 do artigo 16.º pela reforma de 1995282
significa apenas que foi abandonado o conceito unitário de autor que até aí vigorava,
passando a lei portuguesa a adoptar o conceito extensivo de autor mas sem o nivelamento
total de responsabilidade entre todos os comparticipantes sem distinções que decorria do
conceito unitário de autor até então vigente283.

den Einheitstäter im Ordnungswidrigkeitenrechts, Neue Juristiche Wochenschrift, 1970, p. 220). Para que exista um
caso de comparticipação nem sequer se exige, segundo ROSENKÖTTER, “que o contributo do agente tenha
realizado uma parte do tipo ou da acção típica: basta que coloque uma causa para a sua realização ou que
promova com a sua acção ou omissão o facto ilícito, podendo isso acontecer por qualquer forma” (Das Recht der
Ordnungswidrigkeiten, 4. Auflage, Boorberg, Stuttgart, p. 109 (n.º de texto 137)).
282
Cf. artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro.
283
E repara-se que a previsão, no n.º 3 do artigo 16.º do RGCORD, de uma atenuação especial obrigatória para o
cúmplice em nada derroga a determinação, no Direito de Mera Ordenação Social, de um conceito extensivo de
autor. Neste sentido, ANTÓNIO DE OLIVEIRA MENDES e JOSÉ DOS SANTOS CABRAL, Notas ao Regime
Geral das Contra-Ordenações e Coimas, 3.ª Edição, Maio 2009, Coimbra, Almedina, p. 55-56. Neste sentido,
também, A. LEONES DANTAS, Notas à Lei das Contra-ordenações Ambientais, Revista do Ministério Público,
116, Ano 29, Out-Dez 2008, p. 98-100.
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12.

Por último, e como já referido supra, a segunda parte do artigo 16.º/1 estende a
punibilidade a qualquer comparticipante, desde que um dos comparticipantes possua certa
qualidade ou relação pessoal que fundamente a ilicitude ou grau de ilicitude de um facto.

13.

Este regime de comunicação de ilicitude entre os participantes não traz já novidade para o
ordenamento jurídico português, uma vez que é igualmente o princípio consagrado no
artigo 28.º do Código Penal (cuja origem é igualmente a de um sistema penal onde vigora o
conceito extensivo de autor). Até porque o artigo 7.º do CdVM (e embora a sua violação
tenha igualmente sido praticada por um emitente cotado) não gera em conjugação com o
artigo 389.º do CdVM uma infracção específica.

14.

Este enquadramento legal e doutrinal tem tido um acolhimento real e consequente na nossa
jurisprudência constitucional. Com efeito:

15.

O acórdão do Tribunal Constitucional n.º 99/2009 afirma que “O relevo da opção legal por
um conceito extensivo de autor no âmbito da responsabilidade contra-ordenacional, por
oposição ao conceito restritivo de autoria que vigora no domínio do direito penal, é
especialmente perceptível nas hipóteses em que, como na presente, os factos cometidos
envolvem a estrutura orgânica e funcional de uma pessoa colectiva, implicando aquilo que
(...) se pode definir como «o envolvimento de uma pluralidade de intervenientes, de
circuitos de informação e de ordens, com algumas zonas de autonomia decisória e outras
de responsabilidade funcional»”.

16.

Acrescentando ainda o Tribunal Constitucional que “Em casos como este, a regra da
imputação objectiva colocada pelo conceito extensivo de autor conduzirá à
responsabilização dos superiores hierárquicos titulares do dever de garante sempre que
estes, por acção ou omissão, hajam promovido ou facilitado a execução do facto ilícito
dentro da pessoa colectiva”, uma vez que “à luz de um conceito extensivo de autor de
matriz causalista «a omissão de controlo por parte do titular do dever é susceptível de ser
vista como uma das causas do ilícito ou, noutros termos, como uma condição que
promoveu o facto ilícito»”.
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17.

Em suma, para o Tribunal Constitucional “o aspecto relevante para a delimitação de
responsabilidades pelo envolvimento de várias pessoas num facto típico de violação de um
dever não seria apenas o seu contributo material para a agressão, mas antes a sua relação
(ou falta deste nexo) com o dever cujo cumprimento era exigido. A partir daqui e com a
manutenção das regras de comunicação de ilicitude já vigentes no nosso sistema (art. 16º
do regime geral) a imputação dos factos cometidos a uma pluralidade de pessoas estará
facilitada, ressalvadas em qualquer caso as situações gerais de exclusão da
responsabilidade”.

18.

Esta jurisprudência é hoje em dia constante. Vão no mesmo sentido, mais quatro acórdãos
do Tribunal Constitucional – n.º 405/2009, n.º 643/2009, n.º 87/2010 e n.º 198/2010.

19.

Para se realizar a imputação dos factos no direito de mera ordenação social, não há pois
que procurar quem tem o domínio do facto inerente a uma modalidade específica de
autoria prevista no artigo 26.º do Código Penal de um lado e quem são os meros
participantes isentos desse domínio, de outro, mas apenas delimitar quais são os factos de
cada agente aptos a dar contributo para a infracção e, só depois, para efeito de medida de
sanção, verificar se alguns desses contributos se podem reconduzir a um mero auxílio ao
facto praticado.

20.

Como antes se demonstrou, a configuração dos contributos depende do tipo objectivo. No
presente processo este é a dissonância entre o referente da informação (a situação
económica e patrimonial do BCP) e a mensagem (informação divulgada). Existem por isso
dois tipos de contributos possíveis, por poderem influenciar esta dissonância:
a) Os que têm por efeito moldar a situação económica e patrimonial do BCP, criando-a,
mantendo-a ou intensificando-a (factos patrimoniais);
b) Os que afectam a produção da informação (factos do processo contabilístico).

21.

Para os primeiros contribuem todos os que realizam negócios, operações, transmitem
informações, dão instruções, participam em negociações, ou praticam outros factos que
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tenham impacto na situação patrimonial do BCP (directores da Direcção de Relação com
os Investidores e administradores e, em certos casos, directores do Centro Corporativo).
Por isso, não deixa de haver contributo pelo facto de não se participar no processo
contabilístico. Mesmo quem intervém apenas praticando factos com impacto patrimonial
contribui para a dissonância entre as informações e as realidades que deveriam representar.
22.

Para os segundos factos contribuem todos aqueles que intervêm no processo contabilístico
(directores do Centro Corporativo e administradores).

23.

Por isso não são apenas imputáveis factos de quem participa no processo contabilístico.
Mesmo que alguém284 tenha uma participação menor ou mesmo inexistente no processo
contabilístico285, não deixa por isso de contribuir para a dissonância que constitui o tipo
objectivo do presente processo.

24.

Mas nem todos os contributos têm o mesmo peso. Alguns são determinantes e adequados
para a divulgação da informação nos termos em que o foi (factos sancionados como de
autores), outros apenas favorecem o modo como existe a dissonância entre a sua
mensagem e a realidade que pretende representar (factos sancionados como de cúmplices).

25.

Contributos determinantes e adequados, sem os quais as informações não podiam ser
divulgadas com o conteúdo que efectivamente vieram a ter, são alguns factos do processo
contabilístico, como a aprovação das contas pelos administradores, formular ou suscitar
reparos pelo Presidente do Conselho de Auditoria do BCP, recomendar à Assembleia Geral
do BCP a aprovação dos documentos de prestação de contas enquanto Presidente do
Conselho Geral e de Supervisão do BCP.

26.

De qualquer um destes factos dependia a aprovação das contas pela assembleia geral do
BCP e – no caso das contas trimestrais de 2007 e do comunicado de 23/12/2007 – a
aprovação pelos administradores é mesmo o acto final decisório na matéria.
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Como acontece com os directores da DRI, como se demonstra no Título VIII.
Por exemplo, registar contabilisticamente factos, decidir inclusão em perímetro de consolidação, comunicar
decisões de consolidação, calcular provisões, mandar divulgar as contas, mandar para o Sistema de Difusão de
Informações da CMVM as contas.
285
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27.

Por isso mesmo, e com estes fundamentos, no Título VIII desta decisão serão descritos os
contributos de cada um dos arguidos à luz destas categorias de factos praticados: factos
patrimoniais e do processo contabilístico, factos de autores e factos de cúmplices.

Capítulo V – As sanções acessórias – a alegada inconstitucionalidade do artigo 404.º do
CdVM
1.

O arguido António Castro Henriques alega a inconstitucionalidade do artigo 404.º do
CdVM porquanto entende que esta disposição legal permite a aplicação de sanções
acessórias ope legis, em violação do artigo 30.º/4 da Constituição (artigos 562-579 da
contestação, fls. 16272-16275).

2.

(i) A lei não permite a aplicação ope legis de sanções acessórias.

3.

Como dispõe o artigo 405.º/1 do CdVM “A determinação da coima concreta e das sanções
acessórias faz-se em função da ilicitude concreta do facto, da culpa do agente, dos
benefícios obtidos e das exigências de prevenção, tendo ainda em conta a natureza
singular ou colectiva do agente.”.

4.

O que é concretizado, quando estão em causa pessoas singulares, pelos artigos 405.º/2 e 3
do CdVM.

5.

Ou seja, na determinação da ilicitude concreta do facto e da culpa das pessoas singulares,
tem de se atender, às seguintes circunstâncias:
a) O perigo ou o dano causados aos investidores ou ao mercado de valores mobiliários ou
de outros instrumentos financeiros;
b) O carácter ocasional ou reiterado da infracção;
c) A existência de actos de ocultação tendentes a dificultar a descoberta da infracção;
d) A existência de actos do agente destinados a, por sua iniciativa, reparar os danos ou
obviar aos perigos causados pela infracção;
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e) Nível de responsabilidade, âmbito das funções e esfera de acção na pessoa colectiva
em causa;
f)

Intenção de obter, para si ou para outrem, um benefício ilegítimo ou de causar danos;

g) Especial dever de não cometer a infracção.
6.

Ademais, nos termos do artigo 405.º/4 do CdVM, na determinação da sanção aplicável são
ainda tomadas em conta a situação económica e a conduta anterior do agente.

7.

Além do mais, há ainda que considerar igualmente os princípios da culpa e da necessidade
das sanções e os demais princípios aplicáveis ao direito das contra-ordenações.

8.

Pelo que, atendendo ao catálogo supra referido, nas contra-ordenações da competência da
CMVM não está previsto a aplicação automática (e/ou mecânica) de qualquer sanção.

9.

O Tribunal Constitucional já se pronunciou, aliás, pela não inconstitucionalidade da
alínea c) do artigo 212° do RGICSF que se limitava a prever a possibilidade de aplicação
“Conjuntamente com as coimas (…)” um conjunto de sanções acessórias (cf. Acórdão do
Tribunal Constitucional n.º 41/2004, de 14 de Janeiro de 2004286).

10.

Pelo que mutatuis mutandis também o artigo 404.º do CdVM não é inconstitucional.

11.

(ii) Quanto à norma do n.º 4 do artigo 30.º da Constituição “Seguramente que ela não
proíbe que as penas consistam, elas mesmas, na perda desses direitos (penas de interdição
profissional, suspensão de direitos políticos, etc).”287.

12.

O que proíbe é a aplicação destas sanções de forma automática e mecânica.

13.

Assim decidiu também o Tribunal Constitucional “Na verdade, o artigo 30º, n.º 4, da
Constituição dispõe que "nenhuma pena envolve como efeito necessário a perda de
quaisquer direitos civis, profissionais ou políticos".

286

Disponível em www.tribunalconstitucional.pt.
J.J. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada (Artigos 1.º a 107.º),
Volume I, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, p. 504.
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Esta norma não proíbe que as penas possam traduzir-se, elas próprias, na perda de
direitos civis, profissionais ou políticos (por exemplo, na interdição do exercício de uma
profissão por determinado período de tempo ou na demissão da função pública). Questão
é que tal pena seja aplicada pelo juiz de acordo com as regras competentes (princípio da
culpa, regra da tipificação, adequação da pena à gravidade da infracção, etc.).” (Acórdão
do Tribunal Constitucional n.º 327/99, de 26/05/1999288).
14.

Sucede que, como já se viu, o CdVM não prevê a aplicação de qualquer sanção de forma
automática e mecânica.

15.

O CdVM prevê adequadamente um catálogo amplo de situações a ponderar pelo decisor.
As sanções acessórias não estão previstas como um efeito inelutável da prática de qualquer
infracção. Razão pela qual à luz da jurisprudência invocada pelo arguido (Acórdãos do
Tribunal Constitucional n.º 522/95, 562/2003 e 368/2008289) nunca estaríamos perante
qualquer inconstitucionalidade.

Síntese conclusiva
1.

À luz do exposto conclui-se que:
a) Antes e depois de 2005 o BCP estava obrigado a consolidar as off shore Cayman e
Góis Ferreira;
b) Em qualquer caso, o BCP estava obrigado a constituir provisões/registar imparidades
decorrentes das perdas sofridas pelas off shore Cayman e Góis Ferreira;
c) O BCP estava obrigado a consolidar a Townsend e a CI, mesmo depois da alienação
(formal) destas entidades ao grupo Edifícios Atlântico;

288
289

Disponível em www.tribunalconstitucional.pt.
Disponível em www.tribunalconstitucional.pt.
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d) Em qualquer caso o BCP não poderia nunca desreconhecer as entidades supra
referidas e as operações por elas realizadas dos seus documentos de prestação de
contas;
e) As acções de que foram titulares as off shore Cayman, as Off-shore Góis Ferreira e o
ABN foram sempre imputáveis ao BCP;
f)

Os documentos de prestação de contas do BCP referentes aos anos de 2003 a 2006 e a
informação referente ao terceiro trimestre de 2007 não respeitaram os requisitos de
qualidade: verdade, licitude e completude; e o comunicado do BCP de 23/12/2007
continha informação não verdadeira;

g) O tipo infraccional gerado pelos artigos 7.º e 389.º do CdVM:
(i)

consuma-se com a divulgação da informação, mas os contributos para a
infracção não se reduzem ao acto naturalístico de divulgar;

(ii)

em quaisquer das suas redacções, abrange a informação contabilística, maxime,
os documentos de prestação de contas de emitentes;

(iii) relativamente a informação contabilística, não padece de atipicidade, lacuna ou
vazio legislativo;
(iv) não é inconstitucional, dado que obedece aos princípios de legalidade,
proporcionalidade e igualdade
(v)

Nas pessoas colectivas, o exercício de cargos e a intervenção em diversos factos
por diferentes pessoas singulares não pode gerar a exclusão de responsabilidade
pelo simples facto de cada uma delas não ter intervenção em todo o iter da
infracção;

h) Nas contra-ordenações vigora o conceito extensivo de autor, pelo que a distinção dos
contributos faz-se no plano da medida abstracta da sanção e não na imputação;
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i)

Os contributos para a infracção de cada um dos agentes têm de se aferir em função do
tipo objectivo que no caso é caracterizado pela dissonância entre o referente (a
situação patrimonial, financeira e reditual do BCP) e a mensagem (as informações
divulgadas);

j)

Contribuem, por isso, para esta dissonância tanto os agentes que colaboram no
processo contabilístico (que leva à aprovação das contas) como os que praticam factos
que moldam a situação patrimonial do BCP, criando-a, mantendo-a ou intensificandoa.

Título VIII – DA IMPUTAÇÃO, DOS CONCURSOS E DA DETERMINAÇÃO DAS SANÇÕES
Capítulo I Aspectos gerais
Alguns argumentos das defesas em relação aos factos concretos são comuns, bem como as
ilações que daí retiram. Tem por isso sentido tratar em conjunto estas questões.

Secção I A relevância do exercício de funções
1.

O primeiro conjunto de argumentos tem a ver com o exercício de funções.

2.

O contributo dos administradores reside nos factos que praticaram em sede de processo
contabilístico e que correspondem ao exercício efectivo dos seus poderes legais,
nomeadamente de aprovação de contas para apresentação em assembleia-geral de
accionistas.

3.

De igual modo, tanto em relação a administradores como a directores a imputação dos
factos decorre da prática de factos com relevância patrimonial cujos impactos não foram
reflectidos nas contas.

4.

Por isso mesmo, a argumentação das defesas apenas pode relevar para o tipo subjectivo,
para atestar do grau de conhecimento que teriam da situação subjacente às referidas
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demonstrações financeiras, da proximidade com as matérias e consequentemente do acesso
ao conhecimento destas290.

Subsecção I O exercício de cargos no BCP
Os cargos exercidos no BCP mostram o grau de proximidade com as matérias e que a
intervenção dos arguidos não foi casual, mas resultava do exercício das suas competências
internas no BCP.

a) As unidades orgânicas
1.

O BCP, à data dos factos, dispunha, na sua estrutura, de uma unidade orgânica denominada
Centro Corporativo (CC) que291:
a)

Reportava directamente ao Conselho de Administração do BCP;

b)

Teve origem na Direcção de Estudos e Planeamento existente pelo menos entre 1985
e 1988292;

c)

A partir da sua constituição em 1995 tinha três grandes áreas: 1) controlo de gestão
(cujo director geral era Luis Gomes), 2) assessoria jurídica (mais tarde designada
“legal office” cujo responsável era Paulo Teixeira Pinto) e 3) assessoria fiscal. A área
de controlo de gestão tinha subáreas: a) estudos, b) planeamento de controlo
orçamental doméstico, c) planeamento de controlo orçamental internacional e d) uma
pequena área de consolidação293;

290

Lembra-se que ao contrário do que afirmam as defesas (cf. v.g. CONT LG (1. - 8, fls. 17749-17751), maxime 3.)
não é pelo mero exercício de funções que os factos lhes são imputados.
291
fls. 8290v, 8286v, 8291, 8296v, 8397, 8306, 8307, 8307v, 8314v, 8315, 8316, 8320v, 8321, 8321v, 8327-8328,
8330, 8334, 8341-8342.
292
AUTO DECLR FP fls. 21406, AUTO DECLR AR fls. 24300.
293
AUTO DECLR AR fls. 24300, AUTO DECLR CH fls. 21465.
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d)

Assegurava a redacção dos documentos de prestação de contas consolidadas do
Grupo BCP294;

e)

Tinha uma área específica responsável pela redacção das contas consolidadas até
Maio de 2009, altura em que as contas consolidadas passaram a ser responsabilidade
da Direcção da Contabilidade295;

f)

Esta área de consolidação de contas incluindo o seu director teve ao longo do tempo
entre 4 e 5 colaboradores296;

g)

Era com o CC e o seu titular do pelouro que eram discutidas as questões críticas da
consolidação pelos auditores externos: “As provisões, bem como as matérias críticas
relacionadas com as demonstrações financeiras eram na generalidade discutidas com
António Rodrigues. Numa primeira fase, com António Rodrigues e com Luis Gomes,
enquanto responsável pelo CC.”297;

h)
2.

Teve como responsáveis Luís Gomes e Arguido B.298.

O BCP à data dos factos, enquanto intermediário financeiro, dispunha também na sua
estrutura de uma unidade orgânica denominada Direcção de Relações com os Investidores
(DRI) que299:
a) Reportava directamente ao Conselho de Administração do BCP300;

294

AUTO DECLR Belmira Cabral fls. 23337, AUTO DECLR Gonçalves da Silva fls. 23421, AUTO DECLR
Cunha Ribeirinho fls. 23340, 23344-23345, AUTO DECLR Virgílio Repolho fls. 22876, AUTO DECLR MMD
fls. 21746.
295
AUTO DECLR Belmira Cabral fls. 23337, AUTO DECLR Gonçalves da Silva fls. 23421, AUTO DECLR
Cunha Ribeirinho fls. 23340, 23344-23345, AUTO DECLR Virgílio Repolho fls. 22876, AUTO DECLR Belmira
Cabral fls. 23337-23338, AUTO DECLR Belmira Cabral, fls. 23385 – 23386, AUTO DECLR Gonçalves da Silva
fls. 23437 – 23444, AUTO DECLR Rui Coimbra fls. 22909.
296
AUTO DECLR AR fls. 24308.
297
AUTO DECLR Cunha Ribeirinho, fls. 23352.
298
fls. 11206-11211 e 11338-11344.
299
fls. 6086-6088.
300
fls. 8287v, 8290, 8291, 8295, 8301, 8295v, 8309, 8313, 8316, 8320, 8323, 8326, 8330, 8333, 83339, 8344,
12443v.
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b)

Assegurava um diálogo com os accionistas de referência do Grupo BCP sobre
matérias respeitantes às respectivas carteiras de acções, a transmissão das ordens dos
mesmos para os intermediários financeiros (corretores) que asseguravam a execução
em mercado (ou em fora de bolsa), as agendas das Assembleias Gerais do BCP e a
transmissão de documentação associada a tais eventos e quaisquer outros temas de
interesse sobre os títulos do Grupo BCP que fossem relevantes para a gestão dos
accionistas do BCP301302;

c)

Contactava membros do Conselho Superior do BCP (de modo directo ou por
intermédio de seus representantes), investidores institucionais e outros investidores
com carteiras de dimensão expressiva303;

d)

Acompanhava a negociação dos valores mobiliários emitidos pelo Grupo BCP nos
mercados em que estes se encontrassem admitidos à negociação – informação que
disponibilizava com regularidade ao Conselho de Administração do BCP304;

e)

Centralizava e encaminhava todas as ordens relativas a mais de 100.000 acções BCP
e do grupo BCP, quando dadas ao BCP (independentemente do ordenador)305,
havendo regra interna no Banco que obrigava a dar-lhe conhecimento de todas as
ordens superiores a 100.000 acções306;

301

fls. 8287v, 8295, 8301, 8295v, 8313, 8320, 8326, 8333, 8344, 12443v, CONT Arguido A. (172º-181º, fls.
17570v. - 1571v.).
302
Não é pois rigoroso o que é afirmado na CONT Arguido B. (78. – 100., fls. 17811-1781, maxime 91. “91.
Acrescendo que a divulgação das referidas contas consolidadas no SDI que foi promovida em 20 de Abril de 2006
foi da responsabilidade da Direcção de Relações com os Investidores (adiante DRI) do Banco, e não do Centro
Corporativo.”
303
fls. 8287v, 8295, 8301, 8295v, 8313, 8320, 8326, 8333, 8344, 12443v, CONT Arguido A. (172º-181º, fls.
17570v. - 1571v.).
304
fls. 8287v, 8295, 8295v, 8301, 8295v, 8313, 8320, 8326, 8333, 8344, 8306v.
305
fls. 8287v, 8295, 8301, 8295v, 8313, 8320, 8326, 8333, 8344, 12443v, 13580v, CONT Arguido A. (142º- 247º,
fls. 17568-17578, maxime 173º a 179º, AUTO DECLR FP fls. 21420, AUTO DECLR MMD fls. 21746 – 21749.
306
AUTO DECLR FP fls. 21417 – 21418, AUTO DECLR MMD fls. 21746 – 21749.
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f)

Adquiria acções para off-shore na sequência de uma indicação, em regra, verbal da
Servitrust quanto à constituição das sociedades, e da Administração do BCP quanto à
existência de investidores interessados em criar uma posição307;

g)

Exercia os mandatos em relação às off shore Sherwell, Hendry e Sevendale308,
sociedades que haviam sido constituídas em Janeiro de 1997 com a intervenção da
Servitrust309;

h)

Dava parecer sobre o crédito concedido a sociedades off shore, incluindo o colateral
do mesmo310;

i)

Tinha pois conhecimento formal aprofundado mesmo que a posteriori das
demonstrações financeiras do BCP, dado que lhe competia apresentar a sua síntese
aos investidores e da evolução dos valores por si emitidos no mercado, pelo que
podia estabelecer a ligação entre estas duas informações311;

j)

Ao longo dos anos teve apenas entre 3 a 4 colaboradores, incluindo o seu director312;

k)

Era dirigida pelo representante do BCP para as relações com o mercado – Arguido A.
e Miguel Pedro Lourenço Magalhães Duarte313.

3.

Como são recorrentemente referidas pela prova testemunhal arrolada, embora tenham um
papel pouco relevante no presente processo, têm de ser igualmente descritas as funções da
Direcção Internacional e da Direcção de Contabilidade.

4.

Existia igualmente no BCP uma Direcção Internacional (DI) com as seguintes funções:

307

fls. 11290.
CONT CH (326º- 359º, fls. 16219-16225, maxime 347º.
309
fls. 6350.
310
CONT CB (198. – 455., fls. 16023-16072, CONT Arguido B. (149. – 178., fls. 17829-17838, AUTO DECLR
Esteves de Oliveira fls. 22290 – 22291, AUTO DECLR Esteves Oliveira fls. 22296, AUTO DECLR Carlos Costa
fls. 24000, 24009.
311
AUTO DECLR AR fls. 24299.
312
AUTO DECLR AR fls. 24308.
313
fls. 8287v, 8295, 8301, 8295v, 8313, 8320, 8326, 8333, 8344, 12443, 12448, 12449.
308
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a) A sucursal de Cayman esteve integrada no perímetro da Direcção Internacional desde
a incorporação do BPA no BCP em 2000, tendo transitado para a área do Private
Banking em inícios de 2003, embora houvesse a possibilidade de outras unidades do
BCP imputarem operações a esta sucursal314. Pelo contrário, o BCP Bank & Trust
esteve desde pelo menos 2001 na alçada do International Private Banking e não da
DI315.
b) Integrava o controlo da Servitrust antes de inícios de 1998316 até pelo menos
Dezembro de 2005, tendo esta sociedade passado posteriormente para o Private
Banking317, embora a Servitrust reportasse directamente ao titular do pelouro pelo
menos desde Janeiro de 2002318.
c) Competia-lhe em relação às sociedades offshore, após parecer do DRI, dar parecer
sobre crédito concedido às mesmas e colocar em prática as operações a elas relativas,
dando para o efeito ordens à direcção de títulos em relação a operações executadas
pelas off shore319320.
314

CONT CB (198. – 455., fls. 16023-1607), maxime 245, AUTO DECLR CH fls. 21456, AUTO DECLR Carlos
Costa fls. 24014 – 24015, AUTO DECLR Soares Carneiro Paolini, fls. 24068, 24069.
315
fls. 6195, 6202v., AUTO DECLR Soares Carneiro Paolini, fls. 24069.
316
A Servitrust foi constituída no segundo semestre de 1996 tendo todavia iniciado a sua actividade apenas em
Janeiro de 1997 (fls. 3391, 3400, cf. fls. 6217).
317
CONT CH (379º - 511º, fls. 16228- 16263), maxime 442º.
318
AUTO DECLR Amaral de Medeiros, fls. 23807.
319
CONT CB (198. – 455., fls. 16023-1607, maxime 286. – 288, CONT AD (269. – 508., fls. 17288-17372),
maxime 441. - 442., AUTO DECLR Esteves de Oliveira fls. 22289, AUTO DECLR Esteves de Oliveira fls. 22290
– 22291, AUTO DECLR Esteves de Oliveira fls. 22294 – 22295, AUTO DECLR CH fls. 21448, AUTO DECLR
Costa Oliveira fls. 22367, AUTO DECLR FP fls. 21416, AUTO DECLR Carlos Costa fls. 23999.
320
Isto é consistente com a versão de CONT CH (326º- 359º, fls. 16219-16225), maxime 333º “O Eng. Jardim
Gonçalves solicitou, então, ao Arguido que, na sua qualidade de administrador responsável pelo pelouro da Direcção
Internacional, acompanhasse e apoiasse o Dr. GOES FERREIRA na constituição e financiamento das sociedades a
constituir com vista àquela finalidade” e 338º “As sociedades OFF-SHORE GOES FERREIRA tiveram, ainda,
como sócio, o Eng. Carlos Bessa Monteiro e os dois trataram pessoalmente com os serviços do BCP – em concreto,
com os Directores responsáveis pela Direcção Internacional e pela Divisão de Empresas não Residentes - das
démarches necessárias à constituição e financiamento inicial das ditas sociedades.”. Não é pois consistente a versão
de CONT Arguido A. (142º- 247º, fls. 17568-17578), maxime 199º de que “que a Direcção Internacional (e o
arguido) era igualmente alheia e desconhecia, não podendo/tendo que conhecer, as questões relacionadas com as offshore Cayman e Góis Ferreira no período de exercício destas funções”.
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d) A sua actividade era de natureza eminentemente comercial, prestando serviços de
diversa natureza321322.
e) Esta direcção tem um papel meramente instrumental no presente processo porquanto:
i.

Não elaborava documentos de prestação de contas323.

ii.

Era primordialmente um booking center quando as operações eram relativas às
off shore324, ou seja, era um mero centro de imputação de operações decididas
noutras unidades orgânicas - estas só formalmente passavam pela DI, pelo que
esta direcção não tinha qualquer papel decisório ou sequer de efectivo parecer
sobre estas operações325.

5.

Havia, além disso, no BCP uma Direcção de Contabilidade que:
a) Estava integrada na ACE Servibanca que fazia parte do grupo BCP, mas não integrada
na pessoa jurídica do BCP326.
b) Elaborava as contas individuais quer do BCP, quer das suas participadas directas e
indirectas sedeadas em Portugal (excluindo as da área seguradora), incluindo a da

321

A saber: distribuição de serviços e produtos bancários a entidades financeiras não residentes (correspondant
banking), tais como estabelecimentos de linhas e limites de crédito a favor de IFNR, oferta de meios de pagamento
(contas à ordem, transferências) e negociação dos termos e condições praticados por bancos correspondentes;
Distribuição e prestação de serviços de custódia de títulos a instituições financeiras residentes e não residentes
(actividade normalmente designada por institutional custody), tais como transmissão de ordens de negociação de
valores mobiliários, liquidação de operações de negociação de valores mobiliários e outros serviços de carácter
administrativo associados às carteiras de valores mobiliários desses clientes institucionais; Responsabilidade
hierárquica sobre as sucursais de Londres, Nova Iorque e Luanda do BCP, S.A.; apoio Técnico a Redes do BCP para
matérias de informação ou de auxílio de realização de operações bancárias no estrangeiro. Análise e aprovação ou
submissão à aprovação de financiamentos a entidades não residentes, embora neste caso a relação com os clientes
fosse da responsabilidade das redes comerciais do BCP e não da DI.
322
CONT Arguido A. (142º- 247º, fls. 17568-17578) maxime 197º, AUTO DECLR Esteves Oliveira fls. 22293,
AUTO DECLR Carlos Costa fls. 23998 – 23999.
323
AUTO DECLR António Varela fls. 23402.
324
fls. 5120, 5124, AUTO DECLR Soares Carneiro Paolini, fls. 24071, 24072.
325
As propostas de crédito vinham da DRI, e a DI nem dispunha de informação suficiente para apreciar da sua
bondade (AUTO DECLR Lopes Raimundo, fls. 24045-24046, AUTO DECLR Gomes da Costa fls. 23966, AUTO
DECLR Esteves de Oliveira fls. 22289-22291).
326
AUTO DECLR Pina Cabral fls. 23140-23141, AUTO DECLR CH fls. 21445, AUTO DECLR Barbosa Rosa
fls. 23173 – 23174, AUTO DECLR Barbosa Rosa fls. 23173 – 23174.
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Servitrust, e a da sucursal/filial Cayman do BCP, mas não as do estrangeiro em geral
que tinham contabilidade própria327.
c) Redigiu nesse âmbito as contas da CI nos anos de 2006 e 2007328.
d) Não redigia as contas consolidadas até Maio de 2009329.
e) Verificava a necessidade de provisões, no caso das empresas que estavam sujeitas à
supervisão do Banco de Portugal330.

b) A relação das unidades orgânicas com a administração e entre si
1.

As unidades orgânicas tinham competências definidas de forma vairável pelo Conselho de
Administração, o que mostra que as fronteiras das suas competências não eram rígidas.
Assim se vê por exemplo pelo facto de:
a) O CA ter incumbido o Centro Corporativo dos planos de regularização em 2004331.
b) O Centro Corporativo continuar a acompanhar a EA e a CI sob o ponto de vista
creditício, apesar de ser área imobiliária332; e serem António Rodrigues e Filipe Pinhal
os administradores que acompanhavam a sua actividade333 bem como sob o ponto de
vista das participações do BCP na CI334.

2.

A Direcção de Contabilidade, na sua relação com o Centro Corporativo:

327

fls. 6406, AUTO DECLR Pina Cabral fls. 23133), AUTO DECLR Nogueira Chaves fls. 22215 – 22216,
AUTO DECLR FP fls. 21406, AUTO DECLR Manuela Reis fls. 22644 – 22645, AUTO DECLR Rui Coimbra
fls. 22909, AUTO DECLR Belmira Cabral, fls. 23337 – 23339.
328
AUTO DECLR Belmira Cabral fls. 23379 – 23380, AUTO DECLR Belmira Cabral fls. 23384 – 23385, AUTO
DECLR Gonçalves da Silva, fls. 23430 – 23431.
329
AUTO DECLR Belmira Cabral fls. 23375, AUTO DECLR Belmira Cabral fls. 23376 – 23377.
330
AUTO DECLR Nogueira Chaves fls. 22215 – 22216.
331
fls. 13605v, cf. CONT AD (269. – 508., fls. 17288-17372), CONT LG (80. – 93, fls. 17770-17772) maxime, 83..
332
CONT CB (198. –455., fls. 16023-16072), maxime 415. – 419, CONT LG (94. –124., fls. 17773-17777), CONT
AD (369., fls. 17331, 417., fls. 17346.
333
CONT AD 422., fls. 17348), AUTO DECLR Azevedo Soares fls. 22895 – 22896, AUTO DECLR Cortes
Martins fls. 22658.
334
AUTO DECLR CH fls. 21468.
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a) Ainda que incluída em 2006 da área do Centro Corporativo, nunca reportou ao Centro
Corporativo, mas à administração do Banco335.
b) Trabalhava em estreita articulação com o Centro Corporativo336.
c) Reportava mensalmente ao departamento de consolidação do Centro Corporativo as
contas das participadas337.
d) Recebia a comunicação de algumas decisões de gestão do Centro Corporativo, DRI
bem como de outras unidades orgânicas, para efeitos de elaboração de contas338.
e) Elaborava as demonstrações financeiras das empresas do Grupo BCP sedeadas em
Portugal e de algumas sedeadas em Cayman, que eram enviadas para o Centro
Corporativo339.
f)

O Departamento de Consolidação do Centro Corporativo não definia o perímetro de
consolidação mas recebia instruções que lhe eram comunicadas pelo director do
Centro Corporativo na matéria, nomeadamente a necessidade de inclusão de SPE no
perímetro340.

g) Este departamento de consolidação redigia as contas consolidadas primacialmente com
base nas contas individuais do BCP, ou constantes das contas individuais das
participadas do BCP, fazendo controlos dessas empresas341 contas essas que vinham

335

CONT Arguido B. (149. – 178., fls. 17829-17838), maxime 176. – 177., CONT LG (38.-50., fls. 17757-17764),
AUTO DECLR Gonçalves da Silva fls. 23424, AUTO DECLR Belmira Cabral fls. 23375 – 23376, AUTO
DECLR Manuela Reis fls. 22644 – 22645.
336
AUTO DECLR Belmira Cabral fls. 23372 – 23373, AUTO DECLR FP fls. 21406, AUTO DECLR António
Varela fls. 23400, AUTO DECLR Gonçalves da Silva fls. 23424.
337
AUTO DECLR Gonçalves da Silva fls. 23437 – 23438.
338
AUTO DECLR Belmira Cabral fls. 23776 – 23777.
339
AUTO DECLR Belmira Cabral fls. 23337-23338.
340
AUTO DECLR Gonçalves da Silva fls. 23424 – 23428, AUTO DECLR Cunha Ribeirinho fls. 23345 – 23346,
AUTO DECLR Gonçalves da Silva fls. 23437 – 23444, AUTO DECLR Cunha Ribeirinho fls. 23346.
341
AUTO DECLR Gonçalves da Silva fls. 23437 – 23444, AUTO DECLR Belmira Cabral fls. 23377-23378,
AUTO DECLR Gonçalves da Silva fls. 23424-23425.

440

em grande parte da Direcção de Contabilidade, mas igualmente das participadas
quando a Direcção de Contabilidade não era competente para as contas individuais342.
h)

Quando é certo que era o Centro Corporativo quem fazia o acompanhamento e centralização
das participações financeiras detidas pelo BCP entre 1997 e 2007, independentemente da sua
dimensão343.

3.

A relação entre o Centro Corporativo e o DRI definia-se, tendo em conta os limites de
competência antes demonstrados, pelas seguintes linhas:
a) A DRI não assegurava a elaboração de quaisquer dos documentos relativos às
prestações de contas do BCP individuais ou consolidadas344;
b) excepto as notas às contas sobre factos relevantes345.
c) Enviava à CMVM um comunicado e uma apresentação powerpoint relativa a
divulgação de resultados346.
d) Os quais eram elaborados tendo por base as demonstrações de resultados, da autoria
do Centro Corporativo, em conformidade com os procedimentos internos (aprovação
pelo Conselho de Administração e exame pelo Conselho Fiscal)347.
e) Ou seja, a DRI intervinha na elaboração do projecto de comunicado relativo às
demonstrações de resultados e respectivo powerpoint de apresentação com base nas
demonstrações de resultados elaboradas pelo Centro Corporativo348.

342

AUTO DECLR Belmira Cabral, fls. 23377 – 23379, AUTO DECLR Gonçalves da Silva fls. 23437 – 23438.
AUTO DECLR Cunha Ribeirinho, fls. 23361.
344
CONT Arguido A. (172º-181º, fls. 17570v. - 1571v.), CONT MD (1º- 55º, fls. 17639-17649), maxime 17.,
AUTO DECLR Manuela Reis fls. 22641, AUTO DECLR Rui Coimbra fls. 22909, AUTO DECLR Virgílio
Repolho fls. 22876, AUTO DECLR Gonçalves da Silva fls. 23422 – 23424, AUTO DECLR FP fls. 21408 –
21409, AUTO DECLR MMD fls. 21745 – 21746, AUTO DECLR João Talone fls. 23329 – 23331, AUTO
DECLR Gonçalves da Silva fls. 23434 – 23435.
345
AUTO DECLR Cunha Ribeirinho fls. 23337.
346
CONT Arguido A. (172º-181º, fls. 17570v. - 1571v.), AUTO DECLR António Varela fls. 23401 – 23402,
AUTO DECLR João Talone fls. 23329 – 23331.
347
CONT Arguido A. (172º-181º, fls. 17570v. - 1571v.), AUTO DECLR António Varela fls. 23401 – 23402.
348
CONT Arguido A. (172º-181º, fls. 17570v. - 1571v., AUTO DECLR FP fls. 21408 – 21409, AUTO DECLR
António Varela fls. 23401 – 23402, AUTO DECLR João Talone fls. 23329 – 23331.
343
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f)

Remetendo ao Regulador e eventuais mercados bolsistas onde o Grupo BCP estivesse
cotado os mencionados comunicados e powerpoint de apresentação, redigidos em
conformidade com a informação constante da demonstração de resultados elaborada
pelo Centro Corporativo349.

g) Não se confundindo com a divulgação da informação relativa a demonstração de
resultados e prestação de contas no SDI, tarefa da responsabilidade do Centro
Corporativo350351.
h) A DRI fornece ao Centro Corporativo a listagem dos principais accionistas, com mais
de 2%352.
i)

A DRI e o Centro Corporativo respondiam directamente à administração e não
dependiam uma da outra353.

j)

A DRI não tinha qualquer função de fiscalização de contas354.

k) O relacionamento entre o Centro Corporativo e a DRI era muito próximo355, o que se
compreende tendo em conta a sua importância estratégica356. Ambos eram centros de
controlo de poder357. O Centro Corporativo controlava o poder do BCP noutras

349

CONT Arguido A. (172º-181º, fls. 17570v.-1571v.).
CONT Arguido A. (172º-181º, fls. 17570v. - 1571v.).
351
Não é credível a versão de CONT Arguido B. (91., fls. 17814) “91. Acrescendo que a divulgação das referidas
contas consolidadas no SDI que foi promovida em 20 de Abril de 2006 foi da responsabilidade da Direcção de
Relações com os Investidores (adiante DRI) do Banco, e não do Centro Corporativo.” Com efeito, a prova
testemunhal deixou bem claro que o papel do DRI é o da relação com os investidores e a divulgação de informação
retrabalhada. De qualquer forma, como se demonstrou em sede de imputação da conduta, esta questão não é
determinante.
352
AUTO DECLR Gonçalves da Silva fls. 23443 – 23444.
353
AUTO DECLR FP fls. 21406 - 21407, AUTO DECLR Gonçalves da Silva fls. 23434.
354
CONT MD (19º, fls. 17643).
355
AUTO DECLR FP fls. 21406 – 21407, AUTO DECLR MMD fls. 21756.
356
Isto é confirmado pelo AUTO DECLR Carlos Costa a fls. 24015 em que se afirma que o CC era entidade lateral
“talvez até superior” à DI. Não era uma direcção como as outras. De igual forma o CC era caracterizado como “área
que pela sua intervenção e pelas responsabilidades que LG tinha tem que conhecer toda a realidade do Banco.”
(AUTO DECLR Lopes Raimundo fls. 24045).
357
No AUTO DECLR AR fls. 24299 o CC é chamado de “um órgão típico de controlo de gestão do Conselho de
Administração”.
350
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entidadees e a DRI controlava
c
o poder quee outras enttidades poddiam ter no BCP: nestee
aspecto eram
e
duas faces
f
da mesma moedaa.
4.

Em termos simplificaddos a elabooração das contas connsolidadas obedecia ao
a seguintee
essquema:

c) Os directores
d
1.

O arguidos foram direcctores das seeguintes uniidades do BCP
Os
B 358.

358

Os arrguidos não foram
f
directorres da Direcçção de Contabbilidade, pelo que não é reeferida no preesente quadroo
(AUTO DECLR
D
Belm
mira Cabral flss. 23372).
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2.

Arguido A. foi director da DRI entre 1998 e Maio 2001359, da Direcção Internacional entre
Maio de 2004 e Janeiro de 2006

360

e da Direcção de Auditoria desde Fevereiro 2006 a

Maio de 2008361.
3.

Miguel Magalhães Duarte362 foi director da DRI entre 21/06/2001 e 16/09/2007363.

4.

Luís Gomes foi director do CC de 1995 a Março de 2006364 e chefe de gabinete da
presidência entre Março de 2006 e (pelo menos) Julho de 2008365.

5.

Arguido B. foi chefe de gabinete da presidência entre Março de 1995 a Março de 2001366 e
Director do CC Desde 14 Março de 2006367 .

6.

Todos eles foram directores de unidades orgânicas estratégicas no BCP (do CC ou da
DRI), como antes se demonstrou.

7.

Em acréscimo, alguns deles exerceram chefias em áreas que permitiam conhecimentos
transversais da actividade do BCP (Auditoria, chefe de gabinete da presidência).

d) Os titulares dos pelouros
1.

Os titulares dos pelouros mais comuns são os que de seguida se enunciam (não tendo em
conta, portanto, outros pelouros considerados a propósito de cada administrador, como os

359

fls. 8287v, 8295, 8301, 8295v, 8313, 8320, 8326, 8333, 8344, 12443, 12448, 12449, 11288, 12451, CONT
Arguido A. (142º- 247º, fls. 17568-17578), maxime 157º, fls. 17586, AUTO DECLR Ana Sofia Costa Raposo Preto
fls. 22225, AUTO DECLR João Talone fls. 23328.
360
fls. 11288. O arguido afirma na CONT Arguido A. (142º- 247º, fls. 17568-17578) maxime 149º e 157º que
começou a exercer funções em Maio e não Fevereiro de 2004 e até Janeiro de 2006 e não Fevereiro.
361
fls. 11288, CONT Arguido A. (142º- 247º, fls. 17568-17578), maxime 153º.
362
Miguel Magalhães Duarte nunca exerceu funções no Centro Corporativo ou da Direcção de Contabilidade
(AUTO DECLR FP fls. 21408).
363
fls. 8287v, 8295, 8301, 8295v, 8313, 8320, 8326, 8333, 8344, 12443, 12448, 12449, 11277, 12451 AUTO
DECLR Ana Sofia Costa Raposo Preto fls. 22225, AUTO DECLR MMD fls. 21758.
364
fls. 11206-11211 e 11338-11344, AUTO DECLR Gonçalves da Silva fls. 23422, AUTO DECLR Belmira
Cabral fls. 23386.
365
fls. 11338.
366
fls. 11206.
367
fls. 11206-11211 e 11338-11344, CONT Arguido B. (139. –148., fls. 17826-17829), AUTO DECLR Gonçalves
da Silva fls. 23422, AUTO DECLR Belmira Cabral fls. 23386.
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da Auditoria, da Comissão de Riscos, Comissão de Riscos Internacional, a Comissão de
Risco de Crédito e a Sub-Comissão de Acompanhamento do Fundo de Pensões).
2.

Os arguidos tiveram os seguintes pelouros368:
a) Jardim Gonçalves, do CC entre 2001 e 2004369 da DRI entre 1999 e 2004370.
b) Filipe Pinhal371 do CC em 2007372, da DRI em 2007373 da Direcção de Contabilidade
em 2002 e 2007374.
c) António Rodrigues, do CC entre 2001 e 2007375, da DRI entre 1999 e 2007376 e da
Direcção de Contabilidade entre 1996 a 2007377.
d) Christopher de Beck, da Direcção Internacional entre 1999 até fins de 2005378.
e) Castro Henriques, da Direcção de Contabilidade entre 12 de Março de 2003 a
Dezembro de 2004379 e da Direcção Internacional em 2004 e 2005380.

368

A prova é consistente com a alegação da CONT AD (509- 520., fls. 17372-17375), maxime 510 no sentido em
que nunca teve estes pelouros.
369
2001 (fls. 8348v.), 2002 (fls. 8350), 2003 (fls. 8351v.), 2004 (fls. 8352v.).
370
1999 (fls. 8346, 8346 v.), 2000 (fls. 8347v.), 2001 (fls. 8348v.), 2002 (fls. 8350), 2003 (fls. 8351 v.), 2004 (fls.
8352v.).
CONT Arguido A. (142- 247, fls. 17568-17578, maxime 142-143).
371
Nunca foi peloureiro da Direcção Internacional de acordo com AUTO DECLR Esteves Oliveira, fls. 22295 –
22296.
372
2007 (fls. 8263). Alternante, de acordo com CONT FP (287. – 298., fls. 15634-15640), maxime 294. a 296.
373
2007 (fls. 8263). Alternante, de acordo com CONT FP (366. -418., fls. 15655-15667) maxime 371. a 381. e 389.
a 392.
374
2002 (fls. 8350). Alternante de acordo com CONT FP 377., fls. 15656. 2007 (fls. 8283).
375
2001 (fls. 8348v.), 2002 (fls. 8350), 2003 (fls. 8351v.), 2004 (fls. 8352v.), 2005 (fls. 8356), 2007 (fls. 8264v.),
(AUTO DECL FP fls. 21406).
376
1999 (fls. 8346, 8346v.), 2000 (fls. 8347v.), 2001 (fls. 8348v.), 2002 (fls. 8350), 2003 (fls. 8351v.), 2004 (fls.
8352v.), 2005 (fls. 8356), 2007 (fls. 8264v.).
377
1996 a 2001 (AUTO DECLR Barreira Santos fls. 22172 – 22173), 2003 (fls. 8351v.), 2002 - 2004 (AUTO
DECLR Pina Cabral fls. 23141), 2005 (fls. 8356), 2007 (fls. 8264v.).
(AUTO DECLR CH fls. 21445, AUTO DECLR Nogueira Chaves fls. 22211)
378
1999 – 2003 (fls. 8346v., 8347, 8348v., 8350, 8351v.)
Até fins de 2005 (CONT CB (198. –455., fls. 16023-16072, maxime 233., 243.-244., CONT Arguido A. (142º- 247º,
fls. 17568-17578), maxime 149º-150º). Já havia sido responsável desde 1979 da área internacional do BPA (AUTO
DECLR Esteves Oliveira fls. 22289).
379
fls. 8351v. Alternante, de acordo com CONT CH (379º - 511º, fls. 16228- 16263), maxime 395º a 396º. AUTO
DECLR CH fls. 21445, AUTO DECLR Nogueira Chaves fls. 22214 – 22215, AUTO DECLR Pina Cabral fls.
23140 - 23141.
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f)
3.

Paulo Teixeira Pinto, do CC em 2005 e 2006381, e da DRI em 2005 e 2006382.

De igual modo, em relação aos restantes pelouros referidos, os arguidos foram titulares dos
seguintes pelouros e participaram nas seguintes Comissões383:
a) Jardim Gonçalves, da Auditoria em 1999384 e do Compliance Office em 2004385.
b) Filipe Pinhal, da Auditoria em 2007386, na Comissão de Riscos Internacional de 2000 a
2003387, na Sub-Comissão de Acompanhamento do Fundo de Pensões em 2006388, no
Compliance Office em 2004389 e 2007390.
c) António Rodrigues, da Auditoria em 1999 e 2004391.
d) Cristopher de Beck, na Comissão de Riscos de 2004 a 2006392, na Comissão de Riscos
Internacional de 2000 a 2003393 e do Compliance Office em 2005394.
e) Castro Henriques na Comissão de Riscos em 2005395, na Comissão de Riscos
Internacional de 11 Janeiro 2001 a 12 Março 2003396, na Comissão /sub-comissão de

380

fls. 8352v., 8354. Alternante, durante um período inicial, de acordo com CONT Arguido A. (142º- 247º, fls.
17568-17578), maxime 149º-152º. Desde Junho 1995 até meados de 1997 ou inícios de 1998 (AUTO DECLR CH
fls. 21448, AUTO DECLR FP fls. 21418).
381
2005 (fls. 85354), 2006 (fls. 8355).
382
2005 (fls. 85354), 2006 (fls. 8355).
383
Até 16/12/2004 as designadas Comissões de Risco Doméstica e Internacional eram o 4º escalão de aprovação de
crédito, tendo passado nessa data a ser designadas como Comissões de Crédito, Doméstica e Internacional, e tendo
sido constituída uma Comissão de Risco na sequência da criação do Risk Office (AUTO DECLR AR fls. 24162).
384
1999 (8346, 8346v.).
385
2004 (fls. 8352v.).
386
2007 (fls. 8263).
387
Fls.8347v., 8348v., 8350, 8351v. Alternante, de acordo com CONT FP (366. - 418., fls. 15655-15667), maxime
371. a 372..
388
fls. 8355v..
389
2004 (fls. 8352v). Alternante, de acordo com CONT FP (366. - 418., fls. 15655-15667), maxime 375. a 377..
390
fls. 8263.
391
1999 (fls. 8346, 8346v.), 2004 (fls. 8352v.).
392
fls. 8353v., 8354v., 8355v.
393
fls. 8347v., 8348v., 8350, 8352.
394
fls. 8354, 8354v.
395
fls. 8354v.
396
fls. 8348v., 8350, 8351v. Alternante, de acordo com CONT CH (379º - 511º, fls. 16228- 16263), maxime 390.
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Risco de Crédito em 2006397, na Sub-Comissão de Acompanhamento do Fundo de
Pensões em 2006398.
f)

Alípio Dias, na Comissão de Riscos em 2005399, na Comissão de Riscos Internacional
em 2003 e 2004400, na Comissão /sub-comissão de Risco de Crédito em 2006401 e no
Compliance Office em 2006402.

g) Paulo Teixeira Pinto, da Auditoria de 14/03/2005 a 31/08/2007403 e na Comissão de
Riscos em 2005 e 2006404.
4.

Em acréscimo os titulares de pelouros responsáveis pela Servitrust405 foram406:
a) Castro Henriques, pelo menos entre Janeiro de 2002 até 2003/2004 e Setembro de
2007 a 15 Janeiro de 2008407;
b) António Rodrigues entre Janeiro de 2006 e Setembro de 2007408.

5.

Entre 2001 e 2003 Castro Henriques foi o titular do pelouro com a responsabilidade do
BCP Bank & Trust Cayman409.

397

fls. 8356
fls. 8356
399
fls. 8354v.
400
fls. 8351v.
401
fls. 8356.
402
fls. 8356.
403
fls. 11536, 11541, CONT Arguido A. (142º- 247º, fls. 17568-17578, maxime 154º-155º, AUTO DECLR Rui
Coimbra fls. 22903.
404
2005 (fls. 8354), 2006 (fls. 8355).
405
Esta sociedade tem como objecto exclusivo a prestação de serviços de trust e de gestão fiduciária não financeira,
com natureza auxiliar e acessória da actividade de instituições de crédito e sociedades financeiras que com ela
estejam em relação de domínio ou grupo, sendo os serviços prestados em exclusivo às referidas entidades e aos
respectivos clientes (fls. 3406, 3411).
406
AUTO DECLR Amaral de Medeiros, fls. 23807.
407
Castro Henriques esteve presente na AG de 17/02/1998 (fls. 3423), na AG de 13/03/2002 (fls. 3461), 16/03/2002
(fls. 3463), 18/02/203 (fls. 3469), 3/09/2003 (fls. 3474), 11/03/2004 (fls. 3475), 21/02/2005 (fls. 3481), 23/12/2005
(fls. 3490).
408
António Rodrigues esteve presente na AG de 18/11/1996 com Filipe Pinhal (fls. 3414), na AG de 11/03/1998
(fls. 3417).
409
AUTO DECLR Soares Carneiro Paolini, fls. 24067.
398
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6.

Os responsáveis principais dos pelouros de CC e DRI em simultâneo foram ao longo desde
período:
a) Jardim Gonçalves e António Rodrigues;
b) Paulo Teixeira Pinto (em 2005 e 2006);
c) Filipe Pinhal (em 2007, embora como alternante).

7.

Em acréscimo:
a) António Rodrigues foi responsável da área da contabilidade durante o maior período,
tendo sido Filipe Pinhal por duas vezes titular do pelouro da mesma;
b) E Cristopher de Beck foi o principal responsável da área internacional do BCP durante
o período.

8.

Na área de riscos, incluindo a área de riscos de crédito, Filipe Pinhal, Cristopher de Beck,
Castro Henriques, Alípio Dias e Paulo Teixeira Pinto tiveram estes pelouros.

9.

Em áreas transversais como a Auditoria e Compliance Office tiveram pelouros Jardim
Gonçalves, Filipe Pinhal, António Rodrigues, Cristopher de Beck, Alípio Dias e Paulo
Teixeira Pinto.

e) O exercício de cargos como efectiva detenção de poder e acesso a fontes de informação
1.

Os cargos desempenhados, seja de administrador, seja de director, não eram meramente
formais. Correspondiam a efectivos poderes que eram atribuídos aos seus titulares e
efectivas fontes de informação por estes disponíveis.

2.

Com efeito, no caso concreto, os administradores não trabalhavam sozinhos. Resulta do
presente processo que tinham múltiplas vias de apoio no seu trabalho410.

410

Secretárias próprias, o secretário-geral do BCP, que dava pareceres, o secretário da sociedade, assessores
pertencentes aos quadros do BCP, consultores ad hoc para questões concretas, auditoria interna, os próprios serviços
do banco, reuniões regulares com auditores externos no caso do titular do pelouro da contabilidade individual e
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3.

Por outro lado, o BCP tinha procedimentos instituídos nomeadamente para: assinaturas de
Actas de CA411; acessos informáticos412; realização de AG413; constituição de off shore 414;
identificação de UBOs de off shore415; investimento nas off shore

416

; controlo de

operações efectuadas417; de incumprimento por clientes418; concessão e renovação de
créditos419; elaboração de contas420 e sua divulgação421.
4.

O BCP tinha igualmente procedimentos de controlo a vários níveis: pelos próprios
administradores422; pela auditoria interna423; pela auditoria externa424; pelos directores e
direcções425.

5.

O controlo interno abrange os colaboradores, directores e Administração426.

consolidada, gabinete de presidência, no caso do presidente (AUTO DECLR Pina Cabral fls. 23143, 23563, AUTO
DECLR Rui Coimbra, fls. 22911, AUTO DECLR Adão da Fonseca, fls. 23552).
411
AUTO DECLR Ana Pereira fls. 22630, 22631.
412
AUTO DECLR Joaquim Fraga fls. 23388- 23391.
413
AUTO DECLR Pina Cabral, fls. 23556, 23558, AUTO DECLR Aurélio Amado fls. 23486, 23490, AUTO
DECLR Carlos Oliveira fls. 22360.
414
AUTO DECLR CH, fls. 21449, 21454, AUTO DECLR Pina Cabral, fls. 23127, AUTO DECLR Amaral de
Medeiros, fls. 23822, AUTO DECLR Namorado Rosa fls. 23170.
415
AUTO DECLR Amaral de Medeiros fls. 23823.
416
AUTO DECLR MMD fls. 21756.
417
AUTO DECLR Carlos Oliveira fls. 22367.
418
AUTO DECLR Gonçalves da Silva fls. 23445.
419
cf. fls. 5181, 5184; para o crédito internacional fls. 5249, 5250, AUTO DECLR FP fls. 21416, AUTO DECLR
Carlos Costa fls. 24001, AUTO DECLR Esteves de Oliveira, fls. 22290, 22294, 22295, 22296, AUTO DECLR
Manuela Reis fls. 22636, AUTO DECLR Barreira Santos, fls. 22174-22175.
420
AUTO DECLR Pina Cabral fls. 23133, AUTO DECLR António Varela fls. 23400, AUTO DECLR Belmira
Cabral fls. 23372, AUTO DECLR Gonçalves da Silva fls. 23428, AUTO DECLR Barreira Santos, fls. 2217422175, AUTO DECLR Norberto Rosa fls. 23316-23317, AUTO DECLR Cunha Ribeirinho fls. 23337, 23346.
421
AUTO DECLR João Talone fls. 23330-23331.
422
AUTO DECLR António Varela, fls. 23399, 23403, AUTO DECLR Carlos Oliveira fls. 22362, AUTO DECLR
Carlos Costa fls. 24008, AUTO DECLR Manuela Reis fls. 22636, 22637. AUTO DECLR Barreira Santos, fls.
22174-22175, AUTO DECLR Raul Galamba, fls. 22040, AUTO DECLR Belmira Cabral fls. 23381, AUTO
DECLR Carlos Oliveira fls. 22366.
423
AUTO DECLR Manuela Reis fls. 22646, AUTO DECLR Rui Coimbra fls. 22910, AUTO DECLR Cardoso da
Silva fls. 23381.
424
AUTO DECLR Cunha Ribeirinho fls. 23341-23342, AUTO DECLR Cardoso da Silva fls. 22381.
425
Controlo de gestão pelo director do CC (AUTO DECLR AR fls. 24300), controlo das contas pela Direcção de
Contabilidade (AUTO DECLR Belmira Cabral fls. 23381), controlo das operações pela Direcção de Títulos
(AUTO DECLR Carlos Oliveira fls. 22363, 23367), controlo das contas consolidadas pela área da consolidação do
CC (AUTO DECLR Gonçalves da Silva fls. 23439, 23441), controlo de ultrapassagem de descobertos pelo director
da DRI nas off shore Cayman (AUTO DECLR Gomes da Costa fls. 23986), controlo de mapas de operações com
off shore Cayman pelo DRI (AUTO DECLR Soares Carneiro Paolini fls. 24076).
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6.

O BCP é uma estrutura hierarquizada, em que os colaboradores não controlam o que fazem
os seus superiores hierárquicos 427.

7.

Tendo em conta em acréscimo que se trata de pequenas unidades orgânicas (com 3 a 4
colaboradores no caso da DRI e 4 a 5 no caso da área de consolidação do CC428) mais se
reforça que os factos destas eram factos directos dos directores ou forçosamente
controlados por estes e do conhecimento doa administradores do pelouro..

Subsecção II O papel do titular do pelouro alternante
1.

O papel do titular do pelouro alternante não é tão irrelevante como as defesas querem dar a
entender429.

2.

Nuns casos, mesmo que residualmente, era efectiva430, noutros, era mesmo o principal
responsável do pelouro431.

3.

O mais apagado papel do alternante não era aliás visto como universal no banco, em certos
casos poderia ser conjunta432. Por outro lado, dependendo do tema, a intervenção de um

426

AUTO DECLR Manuela Reis fls. 22646.
AUTO DECLR Gomes da Costa fls. 23987. As próprias defesas reconhecem que se tratava de um banco com
uma cultura exigente de controlo e rigor (AUTO DECLR Lopes Raimundo fls. 24058, AUTO DECLR Luís
Magalhães fls. 23260).
428
AUTO DECLR AR fls. 24308.
429
CONT FP (287. – 298., fls. 15634-15640), CONT FP (366. - 418., fls. 15655-15667), CONT CH (379º - 511º,
fls. 16228- 16263.
430
AUTO DECLR Manuela Reis, fls. 22645-22646 “CMVM: Para além do Administrador que tinha a
responsabilidade do Pelouro em que a Dra. trabalhava, existia algum outro Administrador, diverso do 1.º, que
exercesse funções numa empresa do Grupo BCP na área em que a Dra. trabalhava? R.: Uma área só depende do
Administrador do Pelouro e do Alternante, na ausência do primeiro. Não há outras pessoas que se imiscuam na
área.”.
431
AUTO DECLR Rui Coimbra fls. 22903 “ADV. PTP.: Pelo que percebi, até PTP assumir a presidência, a
auditoria reportava a um Administrador. Depois de este assumir a Presidência, este departamento passou a reportar
directamente ao Presidente? R: Sim. É normal, apesar de formalmente a auditoria reportar ao Presidente, existir um
alternante e materialmente, é este que é responsável. No tempo em que eu estava na Direcção de Auditoria, esse
alternante era AD. No momento em que PTP fica Presidente do Banco, ele puxa directamente para si a auditoria,
sem alternante, o que considero uma boa prática de governo. PTP queria mesmo saber as práticas do Banco.”
(sublinhados nossos)
432
AUTO DECLR Pina Cabral fls. 23131 – 23132 “ADV. PTP.: Na sua resposta, referiu-se à forma como PTP
exercia as funções de Presidente. Pode descrever a forma em geral como PTP exercia as suas funções? R: A
427
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titular do pelouro alternante poderia ser vista como secundária por uns e principal por
outros433.
4.

As fronteiras de competência entre os administradores não eram pois tão rígidas quando as
defesas pretendem434, o que aliás algumas defesas reconhecem435. Em certos casos as
competências eram mesmo definidas caso a caso pelo conselho de administração436.

pergunta é de facto genérica e a resposta subjectiva. Mas eu apontaria como principal característica o facto de ao
assumir a função de Presidente do Conselho de Administração, PTP ter promovido uma profunda reestruturação ao
nível dos órgãos de decisão do Banco, por forma a garantir uma muito maior participação quer do próprio Conselho,
quer dos primeiros responsáveis nas decisões de gestão. Dessa forma, não só promoveu Conselhos de Administração
ordinários semanais, como procedeu a constituição de Comités executivos organizados por áreas de negócio nos
quais tinham assento, para além de dois Administradores, o do Pelouro e o Alternante, os primeiros responsáveis das
áreas envolvidas”. AUTO DECLR Pina Cabral fls. 23571 “ADV. CH: Regressando ao tema da comissão de riscos
internacional e analisando fls. 1348 verso, 8350 e 8351 verso verificamos que em 2001 constam como membros
alternantes desta comissão, Castro Henriques, Filipe Pinhal, Pedro Líbano Monteiro, Alípio Dias, Alexandre
Magalhães (AM), Alexandre Bastos Gomes (ABG), Miguel Cadilhe e Rui Barata. No ano de 2002, Filipe Pinhal,
Castro Henriques, AM, Alípio Dias e ABG. Em 2003, Filipe Pinhal, António Rodrigues, Castro Henriques, Alípio
Dias, ABG, Francisco Lacerda e Boguslaw Kott. Nas suas declarações de 17 de Fevereiro de 2010 referiu que a
função de alternante era "suprir a ausência do administrador do pelouro sobretudo nas férias e apenas caso surgissem
matérias que carecessem de despacho imediato". Referiu também nessa ocasião que os alternantes "não tinham uma
intervenção efectiva". Perguntava-lhe então se a esta comissão de riscos internacional se aplica a mesma lógica? R:
Eu não tenho memória alguma desta comissão e não sei como é que esta comissão funcionava. ADV. CH:
Perguntava-lhe se o termo "alternante" no BCP era sempre entendido da mesma forma na e pela administração do
BCP? R: Mantenho a interpretação que já antes havia feito sobre o papel desempenhado pelos administradores
alternantes de pelouros específicos. Ao olhar para estas comissões – e falo no plural porque existe uma doméstica e
outra internacional - mantenho que tem forçosamente que haver uma diferença de responsabilidades entre os
administradores que estão indicados como efectivos e alternantes, reconhecendo contudo que algo pode ser diferente
nestas comissões uma vez que as mesmas integram como alternantes quase todos os outros administradores ao
contrário do que era usual.”(sublinhados nossos)
433
AUTO DECLR FP fls. 21406 – 21407: “AdV MMD.: É ou não verdade que a Direcção de Relação com os
Investidores (DRI) tinha como administrador do pelouro o presidente do BCP e apenas como alternante o Dr. AR?
R: Nas várias distribuições de pelouro que existiram, tanto quanto a minha memória retém, sim, mas não posso
garantir. Eu nunca fui responsável pela DRI e não tive um conhecimento tão próximo que me permita ser
absolutamente peremptório.” AUTO DECLR Namorado Rosa fls. 23180 “ADV. AR: Durante o período em que
esteve na DRI do BPA recorda-se se AR era Administrador principal ou Alternante? R: Não era Administrador do
BPA, era Administrador do BCP, tinha o Pelouro da DRI do BCP como Administrador principal.”
434
AUTO DECLR FP fls. 21427: “CMVM: Porque lhe pediram a si e não a outro Administrador? Não sei por que
é que fui eu o escolhido. Em Dezembro de 2002, eu já não tinha o pelouro corporate mas tinha tido no passado e
conhecia os clientes corporate. Contactei estes três porque os conhecia. Há duas razões, em 1." lugar a minha
experiência bancária, normalmente no banco apelava-se a minha experiência bancária, e em 2.º lugar um histórico
de diálogo e relacionamento com os clientes e a confiança que estes tinham em mim.” (sublinhados nossos). AUTO
DECLR Cortes Martins fls. 22658: “ADV. AD.: Quem negociou as operações do Grupo Edifícios Atlântico (EA)
com este cliente? Foi a Direcção de Corporate? R: Miguel Paupério adquiriu o Grupo EA ao BCP. Após essa
aquisição, esse grupo tinha um conjunto de activos imobiliários e passivos, passivos esses que não estavam
ajustados à maturidade dos activos que detinha. Houve que fazer uma adequação da maturidade desses passivos em
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5.

Aliás, os factos concretos do processo o demonstram, todos eles praticam actos relativos a
off shore accionistas do BCP, apesar de não terem todos os pelouros das relações
internacionais, do Centro Corporativo ou da DRI, que seriam em níveis diversos os
competentes na matéria. Todos eles praticaram actos relativos a empresas ou projectos
imobiliários (EA, EAI, CI, Projecto Baía de Luanda), apesar de nem todos terem o pelouro
das operações imobiliárias. Em acréscimo, a prova mostra que havia circulação de
informação fora dos pelouros nomeadamente para efeitos de tratamento contabilístico437.

6.

A actuação na Servitrust é, nesse aspecto, significativa. Apesar de pertencer ao pelouro da
Direcção Internacional, António Rodrigues e Castro Henriques intervêm nela em
momentos em que não são peloureiros da mesma (v.g. intervenções nas assembleias-gerais
e autorização para emissão de garantia bancária)438,

relação aos activos. Isto porque o crédito concedido pelo BCP que a empresa tinha de pagar era de curto prazo e os
activos eram activos imobiliários. E aí houve alguma interacção entre a Direcção de Corporate e o cliente Miguel
Paupério, sob a coordenação do Centro Corporativo (CC) do Banco, na medida em que a alienação de um grupo
desta natureza, com muitos activos imobiliários, muitos deles com contingências, designadamente fiscais. Era
normal que o Centro corporativo acompanhasse essa situação, uma vez que era o Centro Corporativo que antes da
alienação acompanhava essas empresas. Depois ao longo dos anos desenrolaram-se um conjunto de operações,
sendo que em muitas das operações a articulação era feita entre o CC e o próprio Eng.º Miguel Paupério, portanto
nós não tínhamos intervenção.” Castro Henriques intervém das operações com a DAZLA e a Juwain porque estavam
na alçada do International Private Banking de que era peloureiro, embora o relacionamento com clientes não fosse
tratado por esta área (AUTO DECLR CH fls. 21459) (o que viola mais uma vez a tese da rigidez dos pelouros).
Castro Henriques em 2003 aprova a facilidade de crédito a à Dazla de que eram clientes André Jordan e Novais
Branco, clientes que não acompanhava apesar de estarem domiciliados no International Private Banking (AUTO
DECL CH fls. 21460).
435
“512. Como se disse, as contas eram elaboradas pelo Centro Corporativo, sob orientação do Dr. António
Rodrigues (CFO), que as apresentava ao Conselho, ficando a revisão do texto do Relatório de Gestão, a cargo do Dr.
Filipe Pinhal, 1º Vice-presidente.” (CONT AD (509- 520., fls. 17372-17375)).
436
fls. 13601v..
437
AUTO DECLR Nogueira Chaves fls. 22217 “ADV. MMD: No âmbito das funções que tinha na Direcção de
Contabilidade do Banco procedia a análise das necessidades de provisões para riscos de crédito e / ou de outras
perdas financeiras? R: Das que estavam sujeitas a supervisão do BdP, verificava a conformidade das necessidades
de constituição de provisões, no âmbito do Aviso 3/95. ADV. MMD: Com que órgãos e pessoas é que discutia essas
matérias? R: Em primeiro lugar com o Administrador do Pelouro, AR. Mas com as Administrações das respectivas
empresas também.”
438
António Rodrigues, que não é apresentado como titular do pelouro da área, a 11/03/1998, na qualidade de
Presidente da Mesa da Assembleia-geral e em representação do accionista único, presidiu à Assembleia-geral da
Servitrust; (fls. 3417-3418). Casto Henriques, apesar de apenas ter este pelouro entre Junho 1995 e inícios de 1998 e
em 2004-2005: (a) a 16/03/2002 representou o accionista único da Servitrust na Assembleia-geral desta sociedade;
(fls. 3463), (b) a 18/02/2003 representou o accionista único da Servitrust na Assembleia-geral desta sociedade; (fls.
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7.

Da mesma forma António Rodrigues, que nunca é apresentado como tendo o pelouro da
relação com o fundo de pensões, é quem recebe duas cartas da Pensões Gere de 30 de
Outubro de 2006439 e 14 Dezembro de 2006440 sobre a integração de valores da CI neste
fundo.

8.

E em geral, de outra forma não poderia ser. É que existem muitas questões que são
transversais à actividade bancária. Os créditos concedidos a off shore eram da
responsabilidade do titular do pelouro da DI, mas a apreciação, o juízo sobre a sua
renovação, pressupunha parecer inicial que vinha da DRI que, como se viu, que tinha um
outro titular do pelouro. Ora, as renovações de créditos que iam ao escalão da
administração eram verbalmente discutidas com o titular do pelouro da DI441, quando a DI
não conhecia o cliente final. Seria impossível apreciar plenamente da renovação dos
créditos sem que os titulares de pelouros das duas áreas e os serviços contactassem entre
si442.

Subsecção III O exercício de cargos em empresas do grupo
1.

Mais uma vez o exercício de cargos em empresas do grupo mostra que (mesmo que se
admita, como certas defesas alegam, que só os titulares de pelouros principais as
acompanhavam) os arguidos que tiveram estes cargos, mesmo os pelouros alternantes,
tinham acesso à informação em relação a operações referidas no presente processo.

2.

Assim Jardim Gonçalves foi Gerente da EAI (EA Internacional, SGPS, Sociedade
Unipessoal, Lda. – sociedade pertencente ao universo empresarial do BCP até 15/07/2004),

3469), (c) a 03/09/2003 representou o accionista único da Servitrust na Assembleia-geral desta sociedade; (fls.
3474), d) a 16/12/2003, autorizou que a Servitrust emitisse garantia bancária à primeira solicitação a favor do ABN;
(fls. 6596), anos em que o titular do pelouro era Cristopher de Beck.
439
fls. 2898.
440
fls. 2899.
441
AUTO DECLR Carlos Costa fls. 24012.
442
Como é reconhecido por Filipe Pinhal no AUTO DECLR FP fls. 21413.
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pelo menos desde 2001, tendo comunicado a sua renúncia a 25/06/2004443; e Presidente do
Conselho de Administração da Seguros e Pensões Gere, SGPS, S.A., pelo menos, entre
08/05/2003 e 15/03/2005444.
3.

Filipe Pinhal foi Gerente da EAI (sociedade pertencente ao universo empresarial do BCP
até 15/07/2004), pelo menos desde 2001, tendo comunicado a sua renúncia a
25/06/2004445; Membro do Conselho de Administração da Seguros e Pensões Gere, SGPS,
S.A., pelo menos, de 17/04/2006 a 06/08/2006446; Presidente do Conselho de
Administração da Seguros e Pensões Gere, SGPS, S.A., pelo menos, de 07/08/2006 a
15/01/2008447; Presidente do Conselho de Administração da CI entre1/08/1991 e
7/07/1992448449; e Vice-presidente e presidente do CA do BII desde a data da sua criação
(1993)450.

4.

António Rodrigues foi Gerente da EAI (sociedade pertencente ao universo empresarial do
BCP até 15/07/2004), pelo menos desde 2001, tendo comunicado a sua renúncia a
25/06/2004451; e Membro do Conselho de Administração da Seguros e Pensões Gere,
SGPS, S.A., pelo menos, de 17/04/2006 a 15/01/2008452.

5.

Cristopher de Beck foi Gerente da EAI (sociedade pertencente ao universo empresarial do
BCP até 15/07/2004), pelo menos desde 2001, tendo comunicado a sua renúncia a
25/06/2004453; Membro do Conselho de Administração da Seguros e Pensões Gere, SGPS,

443

fls. 10890-10894, 9073-9077, 9983-9988, 11583, 12293-12299.
fls. 13657-13659.
445
fls. 10890-10894, 9073-9077, 9983-9988, 11583, 12293-12299.
446
fls. 13632, 13633, 13635.
447
fls. 13632, 13633, 13635.
448
fls. 9367, 9368.
449
De que era vogal Goes Ferreira (fls. 9365).
450
CONT FP 390., fls. 15659.
451
fls. 10890-10894, 9073-9077, 9983-9988, 11583, 12293-12299.
452
fls. 13632, 13633, 13635.
453
fls. 10890-10894, 9073-9077, 9983-9988, 11583, 12293-12299.
444
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S.A., pelo menos, de 17/04/2006 a 26/06/2006454; e Presidente do Conselho de
Administração da CI entre 9/02/1989 e 1/08/1991455.
6.

Castro Henriques foi Gerente da EAI (sociedade pertencente ao universo empresarial do
BCP até 15/07/2004), pelo menos desde 2001, tendo comunicado a sua renúncia a
25/06/2004456; Vice-Presidente do Conselho de Administração da Seguros e Pensões Gere,
SGPS, S.A., pelo menos, entre 08/05/2003 e 16/04/2006457; e Membro do Conselho de
Administração da Seguros e Pensões Gere, SGPS, S.A., pelo menos, de 17/04/2006 a
10/09/2007458.

7.

Alípio Dias foi Gerente da EAI (sociedade pertencente ao universo empresarial do BCP até
15/07/2004), pelo menos desde 2001, tendo comunicado a sua renúncia a 25/06/2004459; e
Membro do Conselho de Administração da Seguros e Pensões Gere, SGPS, S.A., pelo
menos, de 17/04/2006 a 15/02/2008460.

8.

Paulo Teixeira Pinto entre 16/04/2003 e 19/10/2004 foi Secretário da Sociedade EAI461; e
entre 05/04/2005 e 07/08/2006 foi Presidente do Conselho de Administração da Seguros e
Pensões Gere, SGPS, S.A.462.

9.

Arguido B. entre Março de 2001 e Março de 2006 exerceu funções de Administrador do
BCPI463; e foi designado Administrador da CI para o triénio 2007/2009464.

10.

Luis Gomes foi membro do Conselho de Administração da EA entre 8/11/2001 e
26/05/2004465.

454

fls. 13632, 13633, 13634.
fls. 9365, 9367. De que era vogal Goes Ferreira (fls. 9365).
456
fls. 10890-10894, 9073-9077, 9983-9988, 11583, 12293-12299, 3389.
457
fls. 13657-13659, 13629, 13632-13633.
458
fls. 13632, 13633, 13634.
459
fls. 10890-10894, 9073-9077, 9983-9988, 11583, 12293-12299.
460
fls. 13632, 13633, 13635.
461
fls. 10888-10894, 9073-9077, 9983 a 9988, 9986 e 9988.
462
fls. 6339, 6340 e 6345.
463
fls. 11206.
464
fls. 6070.
465
fls. 11424, 11426.
455

455

11.

Isto mostra que as sociedades que intervêm nos factos descritos no presente processo
(Seguros e Pensões Gere, SGPS, S.A, CI466, EA Internacional, SGPS, Sociedade
Unipessoal, Lda.) não são estranhas aos arguidos, não sendo apenas umas entre muitas
outras perdidas no perímetro de consolidação do BCP.

12.

Até porque as empresas que o BCP consolidava depois da reestruturação eram apenas
cerca de setenta e não na ordem das centenas ou milhares467.

13.

E era prática comum do BCP, desde a sua fundação, a de os seus administradores
integrarem os conselhos de administração das empresas do grupo, numa clara estratégia de
controlo468.

14.

E isto, como reconhecem as defesas, de acordo com um princípio de aproveitamento da
experiência e especialização dos membros469.

15.

Os arguidos bem conheciam estas empresas, e bem sabiam quais as suas actividades
principais e os factos em que intervinham.

Secção II Os argumentos da defesa sobre o conhecimento concreto dos arguidos
1.

Porque as defesas apresentam alguns traços comuns nesta sede, tem sentido tratar em
conjunto os argumentos que apresentam, sobretudo em relação aos administradores.

2.

Em suma, as defesas vêm apresentar seis argumentos para tentar demonstrar que as
condutas dos arguidos não seriam dolosas, na medida em que os agentes não teriam
conhecimento dos factos no caso concreto:
a) O argumento das generalidades.
b) O argumento dos actos de confiança.

466

Aparece nomeadamente nas contas de 2000 do BCP (fls. 6218).
Auto de declarações de Gonçalves da Silva, fls. 23435.
468
Contestação de Alípio Dias, artigo 382, fls. 17336, auto de declarações de Quina Vaz, fls. 22652, auto de
declarações de Pimenta Santos fls. 22886.
469
Contestação de Filipe Pinhal, artigo 391, fls. 15660.
467
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c) O argumento da normalidade dos factos.
d) O argumento da opacidade.
e) O argumento da segregação absoluta da informação.
f)

O argumento da recepção inadvertida do mail de 30 de Dezembro de 2003.

Subsecção I O argumento das generalidades
1.

Algumas defesas pretendem assentar o seu desconhecimento dos factos na circunstância de
actuarem no plano da alta administração e não poderem perder tempo ou sequer conhecer
pormenores das operações em causa. Tratariam assim apenas dos aspectos mais gerais dos
problemas mas não conheceriam os seus pormenores470.

2.

A alegação não tem plausibilidade. Que os factos constantes do presente processo não são
pormenores é já por si evidente e abaixo melhor se demonstrará.

3.

Mas não é igualmente credível que apenas cuidassem de generalidades. Bem pelo contrário
a prova vai no sentido de se tratar de pessoas rigorosas, meticulosas, preocupadas com os
pormenores, com o controlo efectivo do que se passava no Banco.

4.

Assim no caso de:
1) Cristopher de Beck, este é apresentado como pessoa minuciosa e exigente com todos
os pormenores.
AUTO DECLR Carlos Oliveira fls. 22362 “ADV. CB.: Que ideia, imagem, ficou de CB do ponto de
vista da sua integridade pessoal e profissional? R: Era um homem muito exigente, as pessoas tinham a
ideia de que ele era ruim – no sentido de exigente e implacável – se bem que das vezes que eu tive de
apelar a sua humanidade em benefício dos meus colaboradores, ele respondeu. ADV. CB.: Era uma
pessoa que se preocupava, minuciosamente, com a regularidade, legalidade, rigor e adequação dos
procedimentos que deveriam ser seguidos no seu pelouro? R: Eu tive a felicidade de ter a confiança de

470

Assim contestação do arguido Cristopher de Beck (1-2 e 467-481, fls. 15988-15995 e 16074-16076), contestação
do arguido Paulo Teixeira Pinto (1-17, fls. 17473-17478), contestação do arguido Alípio Dias (237-508, fls. 1727817372, maxime 269. ss.).
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todos os Administradores que tiveram o pelouro da Direcção de Títulos. A Direcção estava no Porto, a
Administração em Lisboa, portanto tinha de haver confiança. Eu procurava sempre nos meus relatórios
indicar alguma coisa que estivesse mal e portanto antecipava-me as críticas, pelo que não dei azo a
críticas relevantes de CB. De qualquer modo, a resposta que recebia era "cuidado, atenção as coisas",
talvez por isso é que CB fosse conhecido como uma pessoa ruim e implacável.”

AUTO DECLR Carlos Oliveira fls. 22366 “CMVM: Como sabia que CB lia os relatórios que o Sr. Dr.
elaborava com minúcia e pormenor? R: Sabia porque CB dava feedback deles e chamava-me a atenção
a todos os pormenores e além disso dava-me instruções sempre que eu lhe pedia ou quando ele entendia
que tal era necessário.”

AUTO DECLR Esteves de Oliveira fls. 22295 “ADV. CB.: CB era uma pessoa que se preocupava com
o rigor, adequação e regularidade dos procedimentos? R.: Sim, acho que CB é uma pessoa muito
competente e responsável, com tudo o que isso envolve. E foi durante muito tempo responsável pelas
Direcções Operacional e de Informática, com tudo o que isso diz relativamente a uma pessoa escolhida
para desempenhar essas funções. ADV. CB.: Certamente assistiu, quando alguma situação não estava
de acordo com aquilo que CB considerava os procedimentos correctos, ele chamava a atenção dos seus
colaboradores e exigia que se procedessem as alterações necessárias? R.: Era uma pessoa muito
rigorosa, é o tipo de pessoa que não compactua, que não condescende, não era conciliador, dava um
murro na mesa.”

AUTO DECLR Raul Galamba fls. 22040 – 22041 “ADV.CB.: Alguma vez assistia a CB a chamar a
atenção quando alguma coisa não estava de acordo com aquilo que ele considerava ser os
procedimentos adequados para aquela situação? No sentido de que era uma pessoa que se conformava
ou era activo? R.: Em inúmeras situações ao longo de um projecto identificava-se uma área que não
estava bem coberta, por ex. os produtos estavam definidos mas a matriz de taxas não estava bem
especificada, ou a organização estava definida mas as funções ao 2.º Nível não incluíam determinados
aspectos. Qualquer que fosse a lacuna, CB punha o mesmo tipo de energia a exigir o que faltava, porque
tudo tinha de ser cuidado, porque as análises tinham de estar todas feitas. Nesse sentido, é o cliente
perfeito, porque é perfeccionista. Às vezes a única dificuldade que suscitava é que ele não
contextualizava as lacunas, era tudo importante, fosse uma lacuna grande ou pequena, punha o mesmo
grau de agressividade e de exigência.

458

AUTO DECLR Carlos Costa fls. 24008 “No que diz respeito à aplicação de regulamentos internos, eu
tinha como objectivo a sua aplicação estrita e sempre tive o conforto de saber que CB também estaria
atento e que imediatamente me assinalaria uma eventual falha. Esta é que é a questão essencial.”

2) António Rodrigues é definido como pessoa de grande capacidade de trabalho, com
grande exigência de rigor e exaustivo na análise que fazia das questões com que
lidava.

AUTO DECL Rui Diniz fls. 22168 “R: Penso que AR durante esse período e durante o tempo que
trabalhei com ele demonstrou sempre um grande empenho e dedicação ao Banco, uma vontade
permanente de melhoria de resultados e uma exigência de rigor e de performance em todas as
circunstâncias”.

AUTO DECLR Helena Barreira Santos fls. 22173 – 22174 “ADV. AR.: Vou pedir que nos
localizemos no ano de 2007, por ter sido aquele no qual mais perto trabalhou com AR. Sendo assim
pergunto: a carga de trabalho e os níveis de preocupação derivados das funções e responsabilidades de
AR eram elevados? R: Eram muito elevados. Eu diria que eu para gerir a informação que AR via
exaustivamente necessitava de 12 a 14 horas por dia para mim própria. E o Dr. AR via exaustivamente
todas as informações que lhe chegavam. ADV. AR.: Pode dizer-nos de que tipo de informação estamos
a falar e qual era o destino e a função dessa informação? R: Estamos a falar de informação que AR
requeria as diversas áreas e que lhe era reportada de forma regular no âmbito das funções que exercia,
toda a informação financeira da actividade individual e consolidada das empresas do grupo e
informação detalhada a diversos níveis, nomeadamente custos com o pessoal, quadro de pessoal,
diversas análises de risco, relação dos maiores clientes que entraram em crédito vencido, análises de
grandes riscos. Era um número muito elevado de reportes. ADV. AR.: Esse volume de reporte era
dirigido a AR e por ele preparado para comissões, Comités e Conselhos? R: Grande parte desta
informação era dirigida a AR e por ele exaustivamente analisada com vista a ser apresentada a
Conselhos, Comissões e Comités para os quais tinha de preparar a informação.
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AUTO DECLR Nuno Amado fls. 22049 “ADV. AR.: Mas tendo todas as condições para tal, pergunto
se através do seu conhecimento directo ou indirecto, nomeadamente através de opiniões veiculadas por
outros profissionais do sector, lhe parece que de facto AR aplicou esses critérios de rigor e
conhecimentos técnicos e continuou a ser, para utilizar a mesma expressão "muito trabalhador". R.:
Sempre assim entendi e esse rigor levava-nos enquanto concorrentes a analisar com detalhe as peças
que referi no início (em resposta as perguntas formuladas pela CMVM), tendo por isso mesmo o
cuidado de rever quer as realizadas ou comunicadas para efeitos locais portugueses, quer as realizadas e
publicadas para efeitos de princípios americanos, pois o BCP tinha ou teve ADRs cotados em Nova
Iorque. Por saber que ambas as peças não eram coincidentes porque os princípios que estavam na sua
base eram distintos, obrigava-me a ter esse duplo trabalho de análise, especialmente a partir de 1999.”

AUTO DECL José Oliveira fls. 22060 “R.: Não, nunca. Pelo contrário, o Dr. AR, sobre essas questões
de carácter ético e legal era muito exigente e rigoroso e tinha perante nós fornecedor uma postura de
grande exigência e de defesa dos interesses do banco. Portanto sob esse ponto de vista e pelo que me foi
dado a observar o comportamento era irrepreensível.”

AUTO DECLR Barreira Santos fls. 22173 “ADV. AR.: Desses dois períodos em que trabalhou de
forma mais ou menos próxima com AR, qual a opinião que formou a seu respeito no que concerne a sua
dedicação, competência e capacidade de trabalho? R: O Dr. AR, quer no BCP quer antes na KPMG, foi
sempre uma pessoa de uma grande capacidade de trabalho, de um grande rigor profissional nas
actividades que desempenhava e de grande exigência para com as pessoas que trabalhavam com ele.
ADV. AR.: E considera-o também, para além de um profissional competente, alguém com a
característica de muito trabalhador? R: É sem dúvida uma pessoa muito trabalhadora e que
acompanhava muito de perto o desempenho das áreas que estavam sob a sua responsabilidade, com
grande exigência.”

AUTO DECLR Nuno Amado fls. 22047 “ADV. AR.: Em face desses 3 qualificativos, pergunto se
quando se refere a que era rigoroso se poderia esclarecer um pouco o que pretende dizer com isso. R.:
Recordo-me, por ex., quando discutíamos situações que encontrávamos ou nos confrontávamos em
clientes, ele era muito preciso na tentativa de aplicação dos princípios de auditoria que nos ensinavam,
na aplicação das regras contabilísticas em vigor e era muito rigoroso no trabalho de campo que
fazíamos, para podermos certificar as contas. Era esse o conceito de rigoroso a que eu me referia.”
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AUTO DECLR Belmira Cabral fls. 23381 “ADV. AR: Atendendo então a esta relação que referiu,
como caracteriza AR a nível pessoal e profissional? R: A relação que tive com AR sempre foi uma
relação cordial. A nível profissional, sempre foi uma pessoa muito exigente, que requeria da Direcção
de Contabilidade um acompanhamento e controlo das contas muito grande.”

De igual modo, apesar de existirem directores coordenadores da área da contabilidade (AUTO DECLR
Belmira Cabral fls. 23375 – 23376), AR não perdia o contacto directo com os serviços (AUTO DECLR
Belmira Cabral fls. 23380 – 23381).

3) Alípio Dias é caracterizado como pessoa meticulosa e zelosa.
AUTO DECLR Jacinto Nunes fls. 22618 “ADV. AD.: AD foi seu Secretário de Estado. Podia
descrever com maior pormenor os contactos que teve com AD? R: Ele era cumpridor, zeloso e
executava sempre com meticulosidade as tarefas para as quais eu o encarregava. Foi um bom
colaborador.”

AUTO DECLR Xavier Bastos fls. 22614 “Tudo isso foi feito com o apoio político permanente de AD,
que dedicou horas comigo e com alguns colaboradores meus a discutir mesmo pormenores de
regulamentação e projectos para a correcta implementação do imposto.”

AUTO DECLR Santos Silva fls. 22584 “sempre vi AD revelar grandes preocupações de rigor e
transparência.”

4) Filipe Pinhal é definido como pessoa que conhecia em pormenor os clientes.
AUTO DECLR FP fls. 21415 “CMVM: Referiu que não tinha conhecimento até 2002 das offshore
Cayman mas no entanto houve diversas aprovações de crédito que o Dr. autorizou relativas a offshore.
Como explica isto? R: Eu suponho que no território de Cayman estariam registadas cerca de 2000
sociedades offshore que eram clientes do banco. Suponho que cerca de metade delas eram beneficiárias
de crédito, todas tinham nomes esdrúxulos que não podiam ser memorizados. Eu era responsável pela
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área de retalho e conhecia com pormenor os clientes de retalho que pediam crédito, o mesmo acontecia
com outros clientes da offshore da Madeira e nesse caso eu conhecia alguns nomes dos UBOs porque
me passavam com regularidade e seriam cerca de 15, portanto com esta excepção dos clientes da
Madeira, para mim os restantes clientes offshore eram todos iguais.”

5) Paulo Teixeira Pinto é representado como pessoa extremamente exigente no seu
trabalho.
AUTO DECLR Adão da Fonseca, fls. 23552 – 23553 “ADV. PTP: Considera plausível que o Dr. PTP,
face ao conhecimento que tem do carácter e da personalidade dele, tivesse participado nos factos que
sumariei? R: Se há pessoa que conheço que tenha uma postura de verticalidade e integralidade é o Dr.
PTP. Não é um advogado, é um legislador. Tem uma atitude perante a Lei de uma exigência que eu
direi que não é comum. Chega a ser uma pessoa inflexível na exigência perante a vida e perante a Lei. É
quase obcecado com o cumprimento da Lei.”

5. E isto era tanto mais verdade quanto a actividade de administrador, pelo menos a de
titular do pelouro, implicava um conhecimento em profundidade das respectivas áreas
estendendo a sua actividade até às subsidiárias do BCP471.
6. Tanto mais que era regra interna do BCP que “as decisões de crédito nos termos do
presente Regulamento são solidárias e responsabilizam de igual forma todos os níveis
intervenientes”472 sendo que são os mesmos administradores que aprovaram tal regra, que
agora afirmam que não são responsáveis pelas suas aprovações de crédito,
nomeadamente.

471

AUTO DECLR Quina Vaz fls. 22652: “ADV. AD.: Era normal no Grupo BCP os Administradores do Banco
integrarem os Conselhos de Administração de outras empresas do Grupo? R: Era normal e era prática, desde a
fundação do Banco. ADV. AD.: Sabe o porquê dessa prática? R: Não sei, mas diria que era da cultura do Banco. O
fundador e 1.º Presidente do Banco referia-se com frequência a esta prática, o Banco foi montado assim, foi pensado
assim. Aliás, esta prática estendia-se também a elementos da Alta Direcção.” AUTO DECLR Manuela Reis fls.
22640: “ADV. AD.: Ainda que um Administrador BCP fosse formalmente Administrador de uma sociedade do
Grupo, só acompanharia a actividade dessa sociedade se essa sociedade se inserisse no Pelouro de que era
responsável? R: O normal era que os Administradores acompanhavam as sociedades de que tinham o Pelouro. Não
se preocupavam muito com as sociedades não integradas no seu Pelouro, até pelo princípio da segregação de
competências. Portanto cada Administrador era o responsável pelo seu Pelouro.”
472
fls. 5211.
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Subsecção II O argumento dos actos de confiança
1.

A par dos argumentos ligados à dimensão do BCP, já antes tratados, um outro argumento é
desenvolvido pelas defesas: o da confiança associada à necessidade de especialização.
a) Cada pelouro seria autónomo e cada administrador seria integralmente responsável
pelo seu pelouro em exclusivo. Daí que os restantes administradores aceitassem o que
vinha dos titulares de pelouros principais, sendo a actuação do alternante de fraca ou
mesmo nula relevância.
b) A complexidade do BCP levava a que igualmente os administradores confiassem nos
serviços.
c) Em suma, os actos praticados pelos administradores não titulares de pelouros
principais seriam praticados numa mera base de confiança.
d) De onde resultaria que os administradores (pelo menos, os que não os titulares de
pelouros principais) não conheceriam o significado e as implicações últimas dos actos
que praticam.

2.

Esta tese é desenvolvida por quatro arguidos: Alípio Dias473, Cristopher de Beck474, Castro
Henriques475 e Filipe Pinhal476 477.

3.

A prova testemunhal arrolada pelos arguidos igualmente refere este ambiente de confiança
entre administradores e entre estes e os serviços do banco. No entanto, não se podem retirar
as conclusões desejadas pela defesa com este argumento, ou seja, a de que os

473

Na CONT AD (1. – 56., fls. 17221-17233) maxime 49. – 50., CONT AD (237. – 268., fls. 17278-17288) maxime
239. – 242., 244. – 254., CONT AD (304., fls. 17306), CONT AD (269. – 508., fls. 17288-17372), maxime 304.,
310., 370., 372., 378., 380., 408., 409., 441., CONT AD (509- 520., fls. 17372-17375), maxime 514..
474
Na CONT CB (198. –455., fls. 16023-16072) maxime 228. – 231., 303. – 306., 334. – 338.
475
Na CONT CH (379º - 511º, fls. 16228- 16263) maxime 449º - 454º.
476
Na CONT FP 335. – 336., fls. 15647, CONT FP (341-347., fls. 15648-15650), maxime 343., CONT FP (366.418., fls. 15655-15667), maxime 379., 400. – 406., CONT FP (426. – 500., fls. 15669-15680) maxime 445.- 448..
477
António Rodrigues também salienta nas suas declarações o seu papel meramente supletivo nas assinaturas ao
autorizar o crédito AUTO DECLR AR fls. 24161-24162. Igualmente em AUTO DECLR AR fls. 24297-24298.
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administradores citados ignorariam o significado último e implicações globais dos actos
em que participaram.
4.

Em primeiro lugar porque este ambiente de confiança não era específico do período de
gestão do BCP em causa no presente processo478. Não era sequer específico do BCP479.

5.

Se houvesse um ambiente de gestão com uma confiança atipicamente elevada poder-se-ia
ainda aventar a hipótese de haver menor responsabilidade dos administradores não
directamente e especificamente competentes numa matéria. O BCP tinha o ambiente de
confiança que era típico das instituições da sua complexidade e dimensão.

478
AUTO DECLR Azevedo Soares, fls. 22893 “ADV. AD.: Ainda é assim actualmente? R: Na 1.ª reunião que
houve da nova Administração com a Alta Direcção foi dito pelo Dr. Santos Ferreira que a decisão de um
Administrador vincula todo o Conselho.”. AUTO DECLR Pimenta Santos, fls. 22881-22882 “R: Havia e continua
a existir um ambiente de grande confiança que dá suporte ao funcionamento regular do Banco e a necessidade de
tomar decisões e de as agilizar. (...) Ainda hoje é assim que funciona. Isso funciona assim tanto ao nível de Direcção
como de Conselho.” AUTO DECLR Manuela Reis fls. 22638: “ADV. AD.: Essa cultura de confiança ainda se
mantém no Banco? R: Sim, tem de se manter senão o Banco pára. Como exemplo daria: quando esta nova
Administração assumiu funções, o Dr. Carlos Santos Ferreira, na 1.ª reunião com a Alta Direcção do Banco, a que
eu pertenço, e uma das suas mensagens mais fortes foi a de que esta Administração é uma Administração coesa e
que uma decisão de um Administrador para fora do Banco vincula todo o Banco. Isto a dar-nos claramente uma
mensagem de coesão dentro da Administração e do clima de solidariedade e confiança que deve existir dentro da
Instituição.”
479
As próprias defesas reconhecem isto: A CONT CB no seu ponto 231 afirma expressamente isto “231. Confiança
essa que é um elemento fundamental em qualquer instituição, pública ou privada, de características e dimensão
equivalentes à do BCP.” Na CONT AD n.º 239 e 241 “239. Uma Instituição com esta dimensão só pode funcionar,
com base numa grande confiança entre os seus diversos órgãos. (...) 241. Era assim no BCP como, necessariamente,
é assim em todas as organizações complexas e eficientes.”. (sublinhados nossos)
As testemunhas igualmente: AUTO DECLR Azevedo Soares a fls. 22893 - 22894: “ADV. AD.: Face à experiência
que tem no BCP, entende que havia uma relação de grande confiança entre os Administradores do BCP e entre estes
e os serviços? R: É evidente que sim. O BCP é uma organização muito complexa, tem milhões de clientes e
diariamente tem milhões de operações”(...) “Eu fui Vice-presidente do Crédito Predial Português e decidia
diariamente as operações de crédito de todo o país, as quais eram pura e simplesmente ratificadas em listagem na
Comissão Executiva semanal. Quer dizer que as coisas funcionaram sempre assim. Na própria Interfundos, há
decisões que são tomadas por um membro do Conselho de Administração e depois são ratificadas pelo restante
Conselho de Administração.” Igualmente AUTO DECLR Rodrigues de Jesus fls. 22592: “ADV. AD.: Se não
existir essa confiança ao nível da Administração, uma instituição desta dimensão entra em crise? R: Se não existir
essa confiança, ilimitada ou quase, isso implica uma intervigilância que acaba por tornar impraticável a gestão - ou
entra em crise ou a pessoa sai. O que quero dizer é que não é sustentável.” AUTO DECL Almeida Santos fls. 22579
“ADV. AD.: Finalmente, há pouco referiu o princípio da confiança que existia no BCP, como existe em geral em
todas as Entidades Públicas e Privadas. Princípio esse que é basilar em todas as entidades com alguma
complexidade e organização. Peço-lhe que, uma vez mais apelando a sua experiência, nos fale e concretize do que se
trata essa confiança. R: É que sem essa confiança uma organização tão complexa como o BCP não funciona. Em
Bancos mais pequenos, bem como em instituições mais pequenas a que eu estive ligado profissionalmente, essa
confiança era essencial.” (sublinhados nossos).

464

6.

Ora o legislador, perante este ambiente típico, consagrou normas de responsabilidade, seja
societária, seja mais especificamente na área dos valores mobiliários, o artigo 401.º/1 e 5
CdVM conjugado com o artigo 16.º RGCORD, que não isentam da responsabilidade as
pessoas singulares com funções nas sociedades. O próprio legislador, mesmo aceitando a
existência de relações de confiança dentro das empresas, estatui a responsabilização das
pessoas singulares. Isto porque nenhuma organização pode funcionar sem algum grau de
confiança, na medida em que é impossível formalizar até ao infinito todos os actos
praticados.

7.

Nada demonstra, por isso, que o nível de confiança existente no BCP fosse diverso do que
o legislador tinha em mente quando instituiu as regras de imputação a pessoas singulares e
que conduziria, por isso, a uma menor responsabilização dos arguidos concretos.

8.

Em segundo lugar, porque a prova testemunhal e as próprias defesas insistem na existência
de procedimentos480 que definem níveis de responsabilização. Procedimentos que incluem
os administradores481. Se estes funcionassem numa base de exclusiva confiança os
procedimentos não os teriam de incluir. E quanto mais complexa é a organização, maior a
necessidade de controlos internos. Os procedimentos podem reforçar a confiança, podem
não a excluir, mas demonstram que esta não basta.

480

AUTO DECLR Manuela Reis fls. 22636 “Quando entrei o objectivo era estar menos tempo, mas esta situação
prolongou-se no tempo porque o BCP comprou o BPA em 1995 e em 2000/2001 o Banco Mello e o Banco Pinto &
Sotto Mayor e houve necessidade de juntar essas áreas e pessoas e harmonizar procedimentos e mecanismos de
controle”, fls. 22637 “AD queria evitar os conflitos de interesses entre essas duas áreas, quem propunha e quem
decidia. E por isso havia a necessidade de criar novos procedimentos, novos regulamentos e novos mecanismos de
controle e esses normativos foram criados por ele ou por comissões que ele coordenava. Depois na junção dos vários
Bancos houve também necessidade de novos normativos, de harmonizar culturas e procedimento.” AUTO DECLR
Rui Coimbra fls. 22910: “Desde o momento em que eu entrei na Auditoria até 2005, portanto enquanto reportei a
AD, eu tinha comigo 2 áreas: procedimentos (auditorias as várias redes para verificar se cumpriam o estabelecido) e
internacional.”
481
AUTO DECLR Manuela Reis fls. 22646 “CMVM: Disse-nos há pouco que havia confiança entre os
colaboradores do Banco e a Administração. Disse-nos também que havia grande preocupação pelo controle interno.
Pergunto-lhe se havia essa confiança, como justifica que houvesse tanta preocupação de AD com o controle interno?
R.: Uma coisa não tem nada a ver com outra. Um clima de confiança pode existir mas urna grande instituição tem
de ter sempre um controle interno. O banco tem milhares de pessoas, e tem de haver controle. O controle interno
abrange os colaboradores, directores e Administração. Todos os Bancos têm áreas de auditoria, que fazem por
amostragem avaliação das práticas e dos procedimentos. E isso não põe em causa a confiança.”

465

9.

Ora, no BCP existiam níveis de responsabilização definidos. E, se existiam, alguma razão
havia para isso: a de definir quem assumia a responsabilidade pelas decisões. Ora, no caso
concreto, os actos que são imputados aos administradores são actos que foram por si
praticados no âmbito das responsabilidades que os procedimentos internos lhes atribuíam.
Se tinham sido levados à decisão dos administradores foi por alguma razão: é que a própria
organização interna do BCP exigia a sua responsabilização.

10.

Nem se pode afirmar que a segunda assinatura era meramente formal e, portanto, de menor
importância. A prova demonstra que:
a) Para um observador externo não seria possível distinguir uma primeira de uma
segunda assinatura, pelo que, agora numa perspectiva de confiança do destinatário dos
actos, não haveria diferença entre elas482.
b) É a própria prova testemunhal a reconhecer que um acto com duas assinaturas tem
outra credibilidade relativamente a um acto que apenas tenha uma483. O que apenas
pode significar que a intervenção do segundo administrador era vista como
substantiva484.
c) O regulamento de crédito do BCP impunha que as decisões de crédito sejam “tomadas
em reunião conjunta com um mínimo de dois elementos do colégio decisório”485. Esta

482

AUTO DECLR Rodrigues de Jesus fls. 22596 “CMVM: Significa isto que os documentos se distinguem caso
dos mesmos conste, literalmente ou não, a menção "2.ª assinatura"? R.: Formalmente, não existe uma e uma 2."
assinatura. Formalmente não se distinguem. Pode haver umas práticas de quem assina a esquerda e quem assina a
direita, quem assina em cima e quem assina em baixo. CMVM: A 1." assinatura nesse caso seria a que está em cima
ou a esquerda? R.: Não consigo saber. CMVM: Então como as distingue? R.: No sentido da responsabilidade que
vínhamos falando, não distingo. CMVM: Existe alguma forma de destrinçar um documento com duas 1."s
assinaturas de um outro que tem uma 1.ª e uma 2.ª assinatura, para utilizar as expressões que utilizou? R.: Não é
possível distinguir isso, salvo se tiver alguma coisa de complementar (tipo "Administrador do Pelouro X,
Administrador do Pelouro Y), há normalmente uma hierarquia mas quem está de fora não vê isso.”
483
AUTO DECLR Rodrigues de Jesus fls. 22597 “CMVM: Na qualidade de membro do Conselho Fiscal que
relevância dava ao facto de nos documentos constarem uma ou duas assinaturas de Administradores do Banco? R.:
Dava mais relevância ao documento que tivesse duas assinaturas.”
484
O que é consistente com a regra de controlo interno que impõe que “The control is worthwhile in that the benefits
outweigh the costs” (PICKETT, K. H. Spencer; The Internal Auditor at Work, The Institute of Internal Auditors,
Wiley & Sons, Inc. New Jersey, 2004, p. 48).
485
Fls. 5181, 5184; para o crédito internacional fls. 5249, 5250.
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norma “obrigava todos a perceberem o que o colega estava a fazer”486. Aceitar a tese
das defesas seria afirmar que o BCP cria regras inúteis, sem significado para a gestão.
d) A percepção dos serviços era a de que a decisão efectiva era dos administradores487.
11.

Em terceiro lugar, porque a diversidade dos factos, o seu prolongamento no tempo, e a
atipicidade das operações em questão mostram que seria impossível que os administradores
não conhecessem a natureza e o significado último dos actos que praticaram.

12.

A título de exemplo (como se demonstrará nos Capítulos correspondentes deste Título
VIII da presente Decisão) e em relação aos administradores que invocam este argumento
vejamos:

13.

Filipe Pinhal recebeu procurações de off shore referidas no presente processo e do ABN
AMRO desde 2001 a 2004, autorizou e ratificou operações em relação às off shore
referidas no presente processo entre 1998 e 2006, representou Bernardino Gomes em três
AG (2002, 2004 e 2005), os actos por si praticados relacionam-no com Moreira Rato, João
Bernardino Gomes e Ilídio Duarte Monteiro, Miguel Paupério, a EA e a CI, e envolveram
montantes no valor de € 9.000.000, € 600.181.334,67, € 26.136.371,60, € 593.697.585,63,
€ 5.397.500, € 204.602.500, € 97.392.839, USD 39 milhões.

14.

Em relação a Cristopher de Beck, os factos por si praticados vão de 1998 a 2007, praticou
actos em relação a várias off shore referidas no presente processo, ABN, Moreira Rato,
João Bernardino Gomes, Ilídio Duarte Monteiro, CI, EAI, EA, os actos por si praticados
envolveram montantes no valor de € 5.010.000, € 300 milhões, € 300 milhões, €
5.010.000, USD 39 milhões.

15.

No caso de Castro Henriques os factos por si praticados vão de 1996 a 2007, são actos
praticados em relação a várias das off shore referidas no presente processo, Servitrust,
ABN, Moreira Rato, João Bernardino Gomes, Ilídio Duarte Monteiro, Miguel Paupério,

486
487

AUTO DECLR Carlos Frias fls. 23695.
AUTO DECLR Lopes Raimundo, fls. 24062.
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EA, CI, os actos por si praticados envolveram montantes no valor de € 72.700.000, €
9.000.000, € 72.700.000, € 600.181.334,67, USD 39 milhões.
16.

Já quanto a Alípio Dias os factos por si praticados vão de 2000 a 2007, são actos praticados
em relação a várias das off shore referidas no presente processo, e às CI, EA, EAI, os actos
por si praticados envolveram montantes no valor de, € 10.000.000, € 5.010.000, €
5.010.000, € 300 milhões, € 5.010.000, USD 39 milhões, € 66,2 milhões.

17.

Em quarto lugar, o papel do titular do pelouro alternante não é tão irrelevante como as
defesas querem dar a entender, como acima se demonstrou. Admite-se que o titular do
pelouro principal tivesse em princípio mais intensa responsabilidade nas matérias do seu
pelouro488. Mas isso não significa a total desresponsabilização dos outros administradores
que participavam nesses actos. Eram as próprias regras internas do BCP que não se
bastavam com a assinatura de um só administrador, do titular do pelouro. E com fundadas
razões. É que era necessário, de acordo com as próprias regras do BCP, que houvesse dois
que se responsabilizassem.

18.

Em quinto lugar, em todos os actos que praticam, todos os colaboradores do banco,
incluindo os administradores, têm funções de auto-compliance489. E isto apesar de todos os

488

AUTO DECLR Rodrigues de Jesus fls. 22593 “ADV. AD.: “Num Banco destas dimensões as contas são
normalmente elaboradas de uma forma partilhada por todos os Administradores ou há um Administrador que tem
esse pelouro e depois os outros assinam? R: Normalmente o que acontece, e penso que isso acontecia no BCP, é a
existência de um Departamento próprio da Contabilidade que trata tanto das contas individuais do Banco, como das
contas consolidadas e normalmente esse Departamento está subordinado a algum membro do Conselho de
Administração, que é o primeiro responsável pela apresentação das contas. As contas são normalmente apresentadas
pelo Administrador que é o 1.º Responsável pelas contas, sendo ou podendo ser essas mesmas contas apreciadas
pelos restantes Administradores, que todavia em regra não conseguem um conhecimento aprofundado e minucioso
do seu conteúdo. Quer isto significar que os Administradores não envolvidos na elaboração das contas tenderão a
perceber melhor delas apenas a parte relativamente a qual as suas responsabilidades operacionais estão mais
directamente ligadas e mesmo assim sem um conhecimento pormenorizado das diferentes rubricas das contas. O
quero dizer é que, por exemplo, um Administrador com o Pelouro dos Recursos Humanos tenderá a ler e a
compreender melhor as rubricas das contas relativas a custos com pessoal mas terá porventura menos sensibilidade a
rubricas como por exemplo juros activos ou comissões.”
489
AUTO DECLR Norberto da Rosa, fls. 23323 “CMVM: Mais concretamente, cada um, desde o funcionário de
base até aos membros da Administração, têm preocupações quanto a regularidade e legalidade da sua actividade
concreta e dos seus actos? R: Cada um tem essa obrigação, desde o funcionário de base até aos membros da
Administração.”
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intervenientes e a todos os níveis da hierarquia terem de se basear entre si numa relação de
confiança490.
19.

Em sexto lugar, os administradores informavam-se junto dos titulares de pelouros quando
assinavam sem estar nessa qualidade (o que acontecia igualmente com os directores e
outros níveis de gestão).491

20.

Em sétimo lugar, o BCP tinha critérios de controlo de quem era nele participante mais
apertados que os de outros bancos492. Mostrando um mais apertado controlo de quem era

490

AUTO DECLR Carlos Costa fls. 24002 “Repito: a actividade bancária assenta na confiança entre os sucessivos
intervenientes no respectivo processo de produção.”
491
AUTO DECLR CH fls. 21452 “ADV ARG: O Dr. CH surge a intervir em alterações e renovações de limites de
crédito a essas sociedades nos anos de 2002 a 2005, sempre como 2.ª assinatura. Verificou então, como disse, que os
valores em causa eram já substancialmente diferentes daqueles que se verificavam aquando da sua última
intervenção 4 anos antes. Tentou apurar por que é que esses valores eram tão diferentes em 2002? R: Sim, tentei. O
então titular da DI, Christopher de Beck (CB), informou-me que GF tinha reforçado significativamente a sua
posição accionista;” AUTO DECLR Cardoso da Silva fls. 22377 “Assinava na base da confiança e se tivesse
dúvidas perguntava. ADV. CB.: Chegou a acontecer não assinar? R: Houve vezes em que pedi esclarecimentos mas
não me lembro de ter recusado assinar. Em todas as operações que eram competência do Conselho de Administração
do BII também nunca houve nenhuma operação recusada, mas por vezes tinha de dar explicações. Os representantes
do Banco Intesa por vezes pediam esclarecimentos.” AUTO DECLR Pina Cabral fls. 23134 “Quando estes factos
ocorriam, normalmente o Secretário da sociedade recebia do Sr. Administrador que tinha o Pelouro a que o facto
reportava, um pedido de inclusão na Acta, sendo que, e aqui reporto-me a prática por mim utilizada, eu perguntava
ao Administrador se ele tinha falado com os restantes membros do Conselho, pedia autorização ao Presidente do CA
para incluir o ponto e procedia a sua inclusão na Acta, que era depois aprovada pelo Conselho.” AUTO DECLR
Cardoso da Silva fls. 22378 “ADV. CB.: Se todos os pareceres que precediam a sua intervenção fossem favoráveis o
Sr. Dr. normalmente aprovava essas operações? R: Normalmente aprovava todas as operações. Podia acontecer que
por vezes quem emitia os pareceres não visse algum pormenor e eu mandava reflectir e voltar a reapreciar. Não era
uma espécie de notário - num sentido meramente formal -, que dizia que estava tudo conforme sem fazer nenhum
tipo de controlo. Contudo isto era uma situação excepcional. Nos Bancos em geral, o normal era não havendo uma
estrutura corrupta, que as estruturas funcionem e confiem entre si.”. AUTO DECLR Virgílio Repolho fls. 22876 –
22877 “CMVM: Disse-nos há pouco que por vezes AD necessitava de estudar melhor o dossier ou de consultar um
colega para dar seguimento a algum assunto que o Sr. Dr. lhe tenha levado. Em que casos isso aconteceu? R.: Não
me recordo de nenhum caso concreto, mas recordo-me de uma situação em que isso era recorrente. AD tinha as
redes de corporate e portanto não acompanhava a rede de retalho. E nas redes de retalho, por vezes também
aparecem negócios grandes de leasing. Numa situação dessa, era normal AD dizer que "deixe-me falar primeiro com
FP, porque eu até nem conheço bem o cliente". AUTO DECLR Virgílio Repolho fls. 22877-22878 “ADV. AD:
Mas eu depreendi há pouco que relativamente a outros clientes conhecidos de outros administradores a decisão
relativa ao leasing seria desses administradores e a direcção de leasing serviria de booking center para efeitos
contabilísticos? R.: Não, eu não disse isso. Uma operação de leasing originada por um Administrador que conhece
um cliente é uma operação normal, tratada pelos canais normais. O que eu pretendia dizer era que se AD tivesse
uma operação em que houvesse um cliente conhecido de outro Administrador, era normal que o consultasse”.
É aliás significativo que a CONT CB 432., fls. 16068 indique que a operação Baía de Luanda, nas suas grandes
linhas, apesar de não aprovada formalmente pelo CA, tenha sido acordada na presença de todos os administradores.
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seu accionista. Ora no caso concreto estamos perante factos que envolvem recorrentemente
grandes quantidades de acções BCP.
21.

Em oitavo lugar, resulta da própria prova testemunhal que a dita segunda assinatura tinha
um significado substantivo, implicando efectivamente conhecimento ainda que genérico
por parte de quem assinava493.

22.

Em nono lugar, a confiança tinha também o papel inverso. É que era precisamente por
haver assinaturas de administradores que os serviços do BCP confiavam na regularidade
das operações 494.

492

AUTO DECLR Miguel Rosa fls. 23174 - 23175 “CMVM: Quais eram as funções da DRI do BPA? R.: É a
função de uma qualquer área de relação com investidores de uma empresa cotada. (...) CMVM: Qual o critério que
determinava o acompanhamento das ordens de compra e venda pela DRI do BPA? R.: O cliente institucional
poderia dar ordem através de um broker internacional, através de um corretor ou do Private Banking. A intervenção
da DRI só ocorria quando se tratavam de transacções relativamente ao título BPA. O n." de operações seria um
número relativamente pequeno, portanto seriam operações de um montante grande. CMVM: Em que se traduzia
esse acompanhamento na DRI do BPA? R.: Traduzia-se na recepção de ordens que vinham das várias fontes que
indiquei e na transmissão, que podia ser a vários corretores, não era obrigatório que fosse a corretora do Banco.
CMVM: Lembra-se de um montante mínimo de acções a partir do qual as ordens tinham de ser encaminhadas para
a DRI? R.: Não, não havia um montante mínimo que tornasse obrigatório o encaminhamento para a DRI.”[do
BPA]. Já no BCP era critério era rígido: AUTO DECLR FP fls. 21418-21422 “R: As operações envolvendo
compras ou venda de acções superiores a 100 000 acções tinham de ser comunicadas a DRI”. AUTO DECLR
MMD Fls.21747 “R.: A DRI tinha como funções, para além da divulgação da informação, operacionalizar e
executar ordens de clientes sobre acções BCP que fossem superiores a 100 mil títulos. Sempre que havia um cliente
do banco que pretendesse efectuar uma movimentação superior a 100 mil títulos, essa operação era transmitida a
DRI, na maioria dos casos através de agentes comerciais (gerentes de conta ou private bankers, de clientes
residentes ou não residentes), mas também podia ser, em casos excepcionais, pelos próprios investidores, por
exemplo, por membros do Conselho Superior (CS).
493
AUTO DECLR Azevedo Soares fls. : 22899 “A 2.ª assinatura conforta porque o facto de outra pessoa assinar, o
facto de ela ver genericamente a operação em causa e de a assinar, é porque a ela também não lhe suscita dúvidas” e
a fls. 22900 “R.: E evidente que eu nunca diria que era uma assinatura de cruz. Por isso é que me custou responder
quando me foi perguntado se uma assinatura de cruz deveria ser feita levando o Administrador a perder tempo. O
que eu quis dizer com a questão da 2.ª assinatura é que tendo o dono do processo, ou seja o Administrador do
Pelouro, analisado e decidido profundamente a operação que lhe é proposta, é lógico que, na base da confiança que
existe entre todos os membros de um Conselho de Administração, a assinatura do 2.º administrador seja uma
assinatura aposta após uma análise genérica e sucinta da operação.” O mesmo no AUTO DECLR Soares Carneiro
Paolini, fls. 24082 e no AUTO DECLR Lopes Raimundo fls. 24059 - 24060. Isto até porque as off shore eram
objecto de informação periódica como se verifica por AUTO DECLR MMD fls. 21748 “As sociedades offshore,
quando eu assumi funções, já tinham posições accionistas. Eram objecto de reporte normal, periódico, a várias
pessoas, incluindo a administração (vide documentos 2 e 3 da contestação), o que era um sinal de que nada havia a
esconder. Eram até divulgados para várias pessoas do Banco, desde que respeitado o princípio da segregação do
conhecimento. Para mim estas contas sempre foram perfeitamente normais.” (sublinhados nossos)
494
AUTO DECLR Gomes da Costa, fls. 23971, AUTO DECLR Soares Carneiro Paolini, fls. 24082.
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23.

Em décimo lugar, o Conselho de Administração recebia regularmente no seu conjunto uma
grande diversidade de informação, que permitia a cada membro conhecer a situação
patrimonial, financeira e comercial do BCP e, nomeadamente495:
i.

controlo orçamental do BCP consolidado,

ii.

controlo orçamental das subsidiárias em Portugal,

iii.

controlo orçamental das subsidiárias no estrangeiro,

iv.

síntese da actividade das empresas do grupo,

v.

controlo orçamental dos custos operacionais em Portugal,

vi.

contas individuais do BCP,

vii.

contas individuais das subsidiárias em Portugal,

viii.

demonstrações financeiras consolidadas e respectivas notas às contas,

ix.

análise trimestral dos resultados por segmento de negócio,

x.

análise da evolução do crédito vencido,

xi.

evolução do quadro de colaboradores em Portugal e no estrangeiro,

xii.

análise trimestral dos custos com publicidade, patrocínio e donativos,

xiii.

relatório trimestral com os activos não geradores de juros,

xiv.

cálculo dos fundos próprios,

xv.

cálculo do rácio de liquidez,

xvi.

análise periódica da evolução dos rácios de solvabilidade e liquidez,

xvii.

mapa dos grandes riscos,

xviii.

estudo anual das responsabilidades actuariais,

xix.

estudo anual da adequabilidade dos pressupostos utilizados no cálculo da responsabilidade do
Fundo de Pensões e proposta de alteração destes se necessário,

xx.

EAS - evolução dos recursos por área de negócio,

xxi.

EAS - evolução do crédito por área de negócio,

495

AUTO DECLR AR fls. 24300-24301; muita desta informação era elaborada pelo CC – CONT LG 44. fls.
17761, AUTO DECLR CH fls. 21465.
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xxii.

EAS - evolução da margem financeira e taxa de margem,

xxiii.

conta de exploração por rede de negócio,

xxiv.

análise de diversas aquisições,

xxv.

análise comparativa da actividade trimestral das principais concorrentes,

xxvi.

proposta de pagamento de dividendos,

xxvii.

estudo com as perspectivas macroeconómicas dos países em que o Grupo estava presente,

xxviii.

dossier trimestral com informação ao Conselho Superior,

xxix.

dossier trimestral com informação ao Conselho Geral de supervisão,

xxx.

dossier trimestral com informação ao Conselho de Auditoria,

xxxi.

listagem periódica de participações financeiras,

xxxii.

análise anual a adequabilidade dos impostos diferidos,

xxxiii.

análise trimestral da adequabilidade do cálculo de IRC,

xxxiv.

risk report e

xxxv.

apresentação trimestral de resultados ao mercado (versão em português e versão em inglês).

Subsecção III O argumento da normalidade dos factos
1.

O argumento aqui apresentado é o de que os factos em causa no presente processo eram
afinal rotineiros, normais. Criar off shore, conceder créditos a off shore, ser procurador de
off shore, cobrir créditos apenas com acções no valor de 100%, e mesmo com a
desvalorização destas, apostar na valorização dos títulos que aparecem como garantia
seriam factos banais, e por isso os arguidos nunca se poderiam ter apercebido das
irregularidades496.

496

Por exemplo, CONT JG (517. – 539., fls. 15373-15378), CONT JG (581.- 629.fls. 15385-15395), CONT JG
(630. 697, fls. 15395-15409), CONT FP 326. – 327., fls. 15646, CONT FP (423. – 425., fls. 15668-15669), CONT
FP (426. – 500., fls. 15669-15680), CONT CB (1. – 32., fls. 15988-15995), CONT CB (198. –455., fls. 1602316072), CONT AR (5. – 20., fls. 15689-15693), CONT AR (100. - 118., fls. 15727-15732), CONT AR (144. – 148.,
fls. 15742-15743), CONT AR (166. – 236., fls. 15748-15774), CONT AR (388. – 409., fls. 15830-15837), CONT
AR (410. – 453., fls. 15838-15852), CONT AR (454. – 519., fls. 15853-15873), CONT MD (55º -70º, fls. 1764917653), CONT CH (379º - 511º, fls. 16228- 16263) maxime 481º, 483º, CONT PTP (216. – 249., fls. 17522-17535),
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2.

A questão é que os factos, tanto isoladamente, como sobretudo no conjunto, estão bem
longe de ser rotineiros, seja em relação aos montantes em presença no presente processo,
ou às off shore, seja em relação ao contrato ABN, seja em relação à vertente imobiliária,
aos negócios com o fundo de pensões ou à constituição de provisões.497.

3.

Os montantes em questão no presente processo seriam triviais na actividade do banco, não
sendo detectáveis a olho nu498. No entanto, demonstrou-se que os montantes são bem pelo
contrário relevantes499, têm de ser aprovados por administradores exactamente pela sua
relevância500, o banco recebeu alertas de auditores quanto a estas operações501 e o seu
processo de aprovação chegou mesmo a ser anómalo em alguns casos502.

CONT MD (71º- 79º, fls. 17653-17654), CONT MD (86º - 133º, fls. 17656-17665), maxime 112º, CONT MD (148º
- 153º, fls. 17668), maxime 152º, 154º.
497
A questão já foi parcialmente referida no TÍTULO VII QUESTÕES SUBSTANTIVAS OBJECTIVAS,
Capítulos I a V. No entanto, aqui a ênfase das defesas é dada ao tipo subjectivo.
498
AUTO DECLR MMD fls. 21746 “Na página 53 da acusação são referidas perdas por reconhecer. Mas saberá a
CMVM qual a magnitude que os 593 milhões de euros representam no balanço? O facto é que em Dezembro de
2003 a magnitude daqueles valores era de 0,88% do Balanço a data. Estamos a falar de uma realidade que não era
detectável a “olho nú”.”
499
O próprio Miguel Magalhães Duarte reconhece que existe “relevância dos montantes investidos (...) relevância do
crédito concedido” no que respeita às off shore (AUTO DECLR MMD fls. 21749). Os montantes eram critério de
definição de amostragem para efeitos de auditoria, ou seja de risco (AUTO DECLR Rui Coimbra fls. 22911 –
22912, AUTO DECLR Cunha Ribeirinho, fls. 23348). Para um banco como a Caixa Geral de Depósitos, de
dimensão equiparável senão maior, basta um empréstimo de um milhão ou um milhão e meio de euros para se
constituir provisão, sendo quando muito mais pequenos os valores em instituições mais pequenas (AUTO DECLR
Norberto Rosa fls. 23321-23322), pelo que os valores em causa estavam longe de ser triviais.
500
Estamos a falar de múltiplas operações autorizadas por administradores. Ora estes apenas intervinham quando os
montantes eram considerados relevantes (fls. 5200, 5201, AUTO DECLR Azevedo Soares fls. 22899, AUTO
DECLR Esteves Oliveira fls. 22296 – 22298, AUTO DECLR Carlos Costa fls. 23999).
501
No contrato celebrado a 25/03/2004 nos termos do qual o BCP concede à Edifícios Atlântico, S.A. (EA) um
empréstimo no montante de € 600.181.334,67, a KPMG alertou o banco para o risco desta exposição (AUTO
DECLR Cunha Ribeirinho fls. 23360).
502
Existem autorizações de crédito para off shore em que não se cumprem os vários escalões de crédito, porque se
passa directamente da assinatura do 1º escalão para a do 4º escalão (a dos administradores – fls. 5184, 5249) sem
assinaturas intermédias (AUTO DECLR Gomes da Costa, fls. 23987 – 23988; fls. 158, 257, 280, 281) e com
informação escrita insuficiente para se poder analisar a bondade do crédito (AUTO DECLR Lopes Raimundo, fls.
24046). Estes são aliás os únicos casos conhecidos em que se passa directamente do 1º para o 4º escalão (AUTO
DECLR Lopes Raimundo, fls. 24061). A proposta de crédito à Hendry, Sevendale e Sherwell “não tinha nada a ver
com as outras, porque não tinha análise de risco nem fundamentação” (AUTO DECLR Carlos Frias fls. 23697,
igualmente AUTO DECLR Lopes Raimundo fls. 24063-24064).
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4.

Nas off shore, na tese de algumas defesas também parece que a situação seria
perfeitamente trivial na composição do seu património, na relação entre activos e
passivos503, na existência de mandatos de gestão discricionária atribuídos ao BCP504, no
facto de terem participações relevantes505, no seu mecanismo de financiamento, garantias
baseadas quase exclusivamente em acções do grupo BCP, garantia a apenas 100% em
períodos de euforia de mercado como aconteceu até ao 11 de Setembro de 2001, e, perante
a descida das garantias abaixo do valor do crédito, mera renovação do crédito506. Por outro
lado, a concessão de crédito garantido com carteira de títulos seria extremamente simples
de analisar porque a garantia era a própria carteira507.

5.

No entanto, demonstrou-se que em nenhuma vertente a gestão das off shore era normal.
Isto porque o que era normal era exigir uma garantia superior 100%508, e, no caso de
descida da garantia, o normal era exigir o reforço desta509. Tanto dentro do próprio BCP

503

AUTO DECLR CH fls. 21450-21452.
AUTO DECLR CH fls. 21450-21452.
505
AUTO DECLR MMD fls. 21749 – 21750.
506
AUTO DECLR CH fls. 21450-21452, AUTO DECLR Cordeiro Campello fls. 22196, AUTO DECLR FP fls.
21417 – 21418, AUTO DECLR FP fls. 21418-21422, AUTO DECLR FP fls. 21418-21422, AUTO DECLR
Esteves Oliveira fls. 22291, AUTO DECLR Cardoso da Silva fls. 22380 - 22381, AUTO DECLR MMD fls.
21750, AUTO DECLR Carlos Costa, fls. 24003 – 24004.
507
AUTO DECLR Carlos Costa fls. 24002 – 24003.
508
Mesmo nos períodos de euforia de mercado, mesmo que houvesse um haircut menor, este sempre existiria (ou
seja, na prática uma garantia maior que 100% do valor do financiamento) (AUTO DECLR Carlos Costa fls.
24001). Por outro lado, o haircut era previsto no regulamento de crédito do BCP mesmo para riscos soberanos (fls.
5203). Os próprios créditos à Victory, e isto mesmo para um cliente (Goes Ferreira, que aqui era efectivamente
UBO) que era membro dos órgãos sociais e accionista de referência do BCP mostram que a norma era a contrária à
referida pelas defesas. Nos créditos à Victory é aprovada renovação de crédito em Agosto de 2004, mas com grau de
cobertura de 115% e stop loss só até 105% (fls. 390, 391), a cobertura exigida em Abril de 2004, à luz do
regulamento de concessão de crédito (OS.60/002), é de pelo menos 110% (fls. 392). Em crédito à Victory, perante a
descida da garantia, o parecer é o de que “estamos com uma cobertura de 81%, contra os 110% inicialmente
decididos (...) dever-se-á diligenciar a melhoria da cobertura / garantia” (fls. 394v.). Em Julho de 2001 (fls. 402) e
Junho de 2000 (fls. 403 – 405v.) o grau de cobertura exigido em renovações de crédito à mesma Victory foi de
120%. Na alteração ao contrato de abertura de crédito em 30/06/2004 estatuiu-se que “sempre que a relação
financiamento garantia se torne igual ou inferior a 105%, o Banco poderá exigir o reforço da garantia de modo a
repor o percentual de 115%, ou, em alternativa, liquidar o financiamento em curso” (fls. 406), prevendo-se no
contrato de penhor de títulos de 6 de Setembro de 2002 o reforço do penhor (fls. 408-409) e no de 28 de Setembro
de 2000 a venda extrajudicial judicial dos títulos (fls. 412), bem como no de 31 de Maio de 2000 (fls. 415).
509
A prática normal em processos de renovação de crédito quando as acções que constituíam garantia de
empréstimo diminuem o seu valor é o de pedir um reforço de garantia (AUTO DECLR Esteves Oliveira fls. 22294
504
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como fora dele o banco já tinha recebido opiniões que deixavam inequívoco que as off
shore não tinham garantias suficientes510. Além disso, a renovação de créditos não era acto
praticado com automatismo, exigia análise, e portanto conhecimento substantivo da sua
situação económica511.
6.

É certo que as off shore tinham regras de gestão especiais512. Ainda assim a gestão das off
shore objecto do presente processo ainda era mais atípica, não obedecendo a nenhuma
regra normalmente instituída, tanto quanto ao gestor, que não deveria ser a DRI mas o
BCPI513, quanto ao facto de as off shore Cayman do presente processo serem praticamente
as únicas que sobravam na sucursal Cayman514, tanto mais que eram do pleno

– 22295) e a renovação de crédito ocorreria em condições mais onerosas (AUTO DECLR Esteves Oliveira fls.
22297 - 22298). Os únicos casos em que teria acontecido não haver reforço de garantia foram exactamente os das off
shore referidas no presente processo (AUTO DECLR Esteves Oliveira fls. 22297 – 22298) e no domínio do crédito
internacional, mas em que estamos perante casos em que o BCP não era líder do consórcio de empréstimo e apenas
seguia a estratégia do líder ou estamos perante dívida soberana (AUTO DECLR Esteves Oliveira fls. 22297 22298).
510
A auditoria acompanhava regularmente as off shore referidas neste processo exactamente porque os colaterais
não eram considerados bastantes para cobrir o crédito (AUTO DECLR Rui Coimbra fls. 22911 - 22912). A própria
sucursal de Cayman, habituada por isso a operações off shore, entendia que eram financiamentos
“descolateralizados”, ou seja, com garantias insuficientes (AUTO DECLR Soares Carneiro Paolini, fls. 24073). Em
acréscimo, a própria supervisão das ilhas de Cayman fez fiscalização à sucursal de Cayman em Abril de 2001 (ou
seja, note-se, antes do 11 de Setembro de 2001) e chamou a atenção para os descobertos (AUTO DECLR Soares
Carneiro Paolini, fls. 24082), sendo certo que esta supervisão não é conhecida por ser das mais implacáveis em sede
de legalidade.
511
A exigência de colaterais menos reforçados dependia da natureza do crédito e do perfil de cliente, e que no caso
de empresas, como são as off shore, isso é suportado por análise económico-financeira da empresa, do seu historial,
quer no banco quer no sector bancário (AUTO DECLR Cunha Ribeirinho fls. 23352-23354). Se a concessão de
crédito garantido por carteira de títulos era simples, a renovação, se era simples sob o ponto de vista técnico (ou se
renova, ou não se renova) já não é simples do ponto de vista do seu julgamento (AUTO DECLR Carlos Costa, fls.
24012). Esse julgamento implicava forçosamente um juízo sobre o risco do cliente de acordo com o regulamento de
crédito do BCP (fls. 5204, 5205, 5206), ou seja, era preciso conhecer o cliente para apreciar da concessão de crédito.
512
As off shore pertenciam ao private banking e por isso eram cobertas por regras de sigilo mais apertadas, como os
colaboradores do BCP bem sabiam (AUTO DECLR Cardoso da Silva fls. 22378).
513
Quando se pretendia uma gestão de carteiras com activos diversificados o típico era que estivesse no BCPI e não
gerido por um DRI, pelo que a estratégia das off shore denotava estratégia de tomada de posições accionistas no
BCP a longo prazo (AUTO DECLR Namorado Rosa fls. 23177 – 32178; AUTO DECLR MMD, fls. 21748).
514
A sucursal de Cayman, que registava as 17 off shore Cayman, estava “moribunda” desde 2000, tendo actividade
residual (AUTO DECLR Soares Carneiro Paolini, fls. 24074), não tendo quase operações para além das das 17 off
shore Cayman (AUTO DECLR Soares Carneiro Paolini, fls. 24072).
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conhecimento da DRI515, bem como pelo facto de as off shore Goes Ferreira terem uma
relação de clientela diferente de todas as outras off shore516.
7.

Também quanto ao desconhecimento dos UBOs efectivos das off shore seria visto como
uma questão trivial517 por se tratar de clientes de private banking, mas a verdade é que
também neste aspecto a prova vai em sentido contrário. Só estas off shore Cayman tinham
UBOs desconhecidos518, quando eram evidentes a sua existência e as suas operações519, e a
sua regularização foi anormal520. Por outro lado, a natureza fictícia de UBO de Goes
Ferreira era evidente não apenas por serem segregadas das off shore em que este era
efectivo UBO521, como pela dimensão das suas operações522 e pelo facto de serem tratadas
em conjunto com as off shore Cayman523.

515

Estas off shore tinham suficiente importância para terem sido expressamente referidas na passagem de pasta para
Miguel Magalhães Duarte pelo seu antecessor Arguido A. e apenas verbalmente (AUTO DECLR MMD, fls. 21747,
21759), sendo objecto de reporte a várias pessoas do BCP (AUTO DECLR MMD, fls. 21748). O número de off
shore que eram geridos pela DRI era muito restricto, pelo que esta os conhecia (AUTO DECLR Esteves de Oliveira
fls. 22292 – 22293).
516
Os clientes Goes Ferreira e Bessa Monteiro não eram clientes comuns até no relacionamento com os serviços,
“contrariamente ao que acontecia com os outros clientes em que havia negociação e envolvimento na discussão, do
aprofundar e do desenvolver a relação comercial” (AUTO DECLR Carlos Frias fls. 23692-23693).
517
AUTO DECLR FP fls. 21418-21422, AUTO DECLR MMD fls. 21744, AUTO DECLR MMD fls. 21758.
518
Os UBOs de restantes off shore pareciam de fácil conhecimento por quem lidava com elas (AUTO DECLR FP
fls. 21416).
519
Não passavam pela DRI ordens triviais, mas apenas as superiores a 100000 valores (AUTO DECLR MMD
fls.21747). As 17 off shore Cayman eram casos únicos de clientes com posição em aberto para a constituição de
posições accionistas de relevo a médio e longo prazo (AUTO DECLR MMD, fls. 21760). O número de off shore
que eram geridos pela DRI era muito restricto, pelo que esta os conhecia (AUTO DECLR Esteves de Oliveira fls.
22292 – 22293). A sucursal de Cayman, que registava as 17 off shore Cayman, estava “moribunda” desde 2000,
tendo actividade residual (AUTO DECLR Soares Carneiro Paolini, fls. 24074), não tendo quase operações para
além das das 17 off shore Cayman (AUTO DECLR Soares Carneiro Paolini, fls. 24072). Desde o 4º trimestre de
2002 se verificou oficialmente que haveria um problema com os UBOs dessas off shore (AUTO DECLR MMD fls.
21751).
520
A estratégia geral de regularização das off shore de clientes do BCP em geral implica assunção pessoal de
dívidas, mas no caso das off shore Cayman havia um aspecto atípico, o facto de essa assunção ser limitada (AUTO
DECLR FP fls. 21425).
521
Se se afirma que os UBOs pareciam legítimos (AUTO DECLR MMD fls. 21758), a verdade é que a Victory,
que também pertencia a um UBO, Goes Ferreira, tinha tratamento separado (AUTO DECLR MMD fls. 21760,
AUTO DECLR Gomes da Costa fls. 23976 declara conhecer as 4 off shore Goes Ferreira, mas não a Victory,
AUTO DECLR Amaral de Medeiros fls. 23823 em que se afirma ter recebido ordens para a Victory e a Flepo de
Goes Ferreira mas não das restantes off shore)521.
522
As operações com off shore Goes Ferreira, embora não fossem caso único de aquisição de acções do BCP através
de off shore por membros do Conselho Superior, eram as mais expressivas: Arguido A. “referiu que, no âmbito dos
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8.

Ainda quanto às off shore, a cessão de créditos seria actividade normal na actividade de
recuperação de créditos524, mas a verdade é que em geral se referem a pequenos créditos525,
e não da dimensão do presente processo.

9.

Finalmente, e ainda em relação às off shore, para as defesas, a representação destas em
assembleia-geral de accionistas seria igualmente facto normal e diluído nas restantes
representações de accionistas. Todavia a prova demonstra que estas off shore mandantes
eram poucas e forçosamente conhecidas pelos administradores que as representam526.

10.

A operação com o ABN seria normal, mas a verdade é que se trata de uma operação pouco
frequente527 e as off shore Cayman, que tinham sido esvaziadas das suas contas em
dinheiro, ficaram apenas com carteira de títulos, exactamente as “notes” ABN528.

11.

Na vertente imobiliária, segundo as defesas, também a situação seria normal. No entanto, e
mais uma vez a prova vai em sentido contrário. A operação de crédito no âmbito da Baia
de Luanda é inusitada pela sua dimensão529, o negócio da Juwain cujo património era

trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela Direcção de Auditoria, não foi ainda possível chegar a uma conclusão
definitiva sobre se aquelas sociedades offshore foram ou não financiadas pelo Banco para acorrerem aos respectivos
aumentos do capital social. Mais referiu que existiriam operações similares de financiamento de sociedades offshore
para a aquisição de participações no capital social do Banco por conta de outros membros do Conselho Superior,
embora admita que a situação do Senhor Dr. José Goes Ferreira seja a mais expressiva.” (Acta do CA do BCP de
27/12/2007 fls. 13597v. - 13588).
523
Nos reportes que eram feitos periodicamente, estavam agrupadas as off shore Cayman e Goes Ferreira (AUTO
DECLR MMD, fls. 21759).
524
AUTO DECLR Quina Vaz fls. 22653, AUTO DECLR Pimenta Santos fls.22887-22889.
525
AUTO DECLR Quina Vaz fls. 22653.
526
A representação de accionistas por administradores em AG seria um facto trivial, que ocorria em stress, abrangia
muitos accionistas, pelo que os administradores não podem conhecer todos os accionistas que representavam
(AUTO DECLR Costa Oliveira fls. 22360-22361). No entanto, ficou demonstrado que as representações decorriam
frequentemente de relações pessoais (AUTO DECLR Carlos Oliveira fls. 22365 – 22366). Que sobretudo que os
clientes estrangeiros representados por administradores eram da ordem de uma centena apenas (AUTO DECLR
Costa Oliveira fls. 22365). Ora tanto Jardim Gonçalves, como Filipe Pinhal e Cristopher de Beck representaram off
shore referidas no presente processo em vários anos. Em acréscimo praticaram outros actos em relação às mesmas.
527
AUTO DECLR MMD fls. 21754-21755.
528
AUTO DECLR Soares Carneiro Paolini, fls. 24077.
529
A alienação da CI pareceria igualmente trivial (AUTO DECLR João Nuno Jorge fls. 23163) nos negócios
imobiliários, o projecto Baía de Luanda parece integrado numa estratégia comum do BCP (AUTO DECLR Barbosa
Rosa fls. 23172), mas a verdade é que a testemunha, experiente no mercado bancário, acaba por reconhecer que
nunca tinha conhecido uma operação de crédito com essa ordem de grandeza (AUTO DECLR Miguel Rosa fls.
23180).
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apenas o Terreno de Santo António não era um negócio habitual530. A própria operação de
2003 com Miguel Paupério estava longe de ser trivial. O argumento invocado foi o de que
este receberia um património com saldo nulo para o desenvolver tendo em conta os seus
conhecimentos na área imobiliária531. No entanto a operação é atípica a vários níveis: os
vários intervenientes nas empresas imobiliárias estão ligados ao BCP532 ou então não têm
nenhuma ligação conhecida à área imobiliária mas apenas a off shore·533.. A situação é
igualmente atípica porque Miguel Paupério não tem experiência com off shore e tem de
adquirir a Dazla534 e a situação continua a ser acompanhada pelo CC535.
12.

Igualmente em relação às operações com o fundo de pensões seria normal a dotação deste
em espécie536, mas a verdade é que o relatório que se fez sobre essa dotação é apenas de
compliance com as regras do ISP537 e não abrange outras análises da regularidade da
operação, nomeadamente a capacidade de pagamento da CI.

530

AUTO DECLR CH fls. 21471.
AUTO DECLR Miguel Paupério fls. 23714 ss.. Segundo a CONT FP 435. – 440., fls. 15671-15672 também os
créditos concedidos em 2004 a Paupério seriam normais.
532
A EA tinha como presidente do conselho de administração desde 8/11/2001 Miguel Paupério (fls. 11424) e como
membro do Conselho de Administração Luis Gomes (desde 8/11/2001 fls. 11424 até 26/05/2004 fls. 11426). A CI
tinha tido como presidentes do conselho de administração Cristopher de Beck (fls.9365), Filipe Pinhal (fls. 9367), e
vogais do Conselho de Administração Goes Ferreira (fls. 9365, 9366) e Bessa Monteiro (fls. 9366, 9372). O próprio
Miguel Paupério já havia sido membro do Conselho de Administração da CI desde 15/04/1992 (fls. 9366, 9369,
9371).
533
Quando assume o cargo da administração da CI fá-lo em conjunto com Peter e Lawrence Isola em 31/05/2007
(fls. 3995, 3996, 6070-6071) (lembra-se que a aceitação pelo CA do BCP dos 68,43% da CI pela EA foi deliberada
em 18/06/2007 (fls. 5986), ou seja, cerca de duas semanas depois) cuja intensa actividade é notória no presente
processo ao serviço do BCP (fls. 14ss, 68, 69, 131, 236, 267, 268 v., 356, 445v., 2451v. 2562v., 2590v., 2594v.
2595v., 2626v., 3807, 3859, 3861, 3864, 3973, 4020, 4874, 5995), mas como representantes em actividades
fiduciárias na off shore de Gibraltar juntamente com Arabella Isola, todos eles conhecidos intervenientes em
negócios off shore(http://www.fsc.gi/fsclists/listbygroup.asp?Find=5.) mas não no sector imobiliário, muito menos
português. Para logo de seguida Peter e Lawrence Isola serem substituídos em 8/10/2007 por Arguido B. e Nogueira
Chaves (fls. 6071-6072). Já antes em 19/10/2004 tinha assumido igualmente a gerência da EAI juntamente com
Peter Isola e Lawrence Isola (fls. 11584).
534
Foi a primeira vez que Miguel Paupério adquiriu uma sociedade off shore (AUTO DECLR Miguel Paupério fls.
23723).
535
A situação creditícia da EA continua a ser acompanhada pelo CC e portanto “ao contrário do que seria normal,
não transitou para a Direcção de Crédito” (CONT CB 420., fls. 16065-16066).
536
AUTO DECLR João Nuno Jorge fls. 23163, AUTO DECLR Rui Coimbra fls. 22907-22908.
537
AUTO DECLR Rui Coimbra fls. 22907-22908.
531
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13.

A constituição de uma provisão de 200 milhões de euros em 2002 e outra em 2005 de 85
milhões de euros é vista como um facto normal. Mas só se constituem provisões se há
riscos, e, se não é em si mesma uma situação patológica, esta deveria ser um sinal de
alarme538.

14.

Considere-se ainda que, atentas as questões que vinham sendo levantadas pelo Banco de
Portugal, em 2004 o BCP efectuou um levantamento exaustivo de todos os sistemas de
controlo utilizados na instituição e tomou medidas que visavam o controlo das contas offshore – o que foi do conhecimento do Conselho de Administração do BCP539.

15.

Em todas e cada uma das suas dimensões, todos os tipos de factos referidos no presente
processo mostram situações, ou pouco líquidas, ou suspeitas, ou ao menos pouco
frequentes e atípicas. Conjugando com o perfil das pessoas em causa, experientes na área
bancária e cuidadosas com os pormenores, rebatida o argumento dos actos de confiança,
todos os arguidos foram expostos a situações pouco típicas que estão longe de ser a
normalidade da actividade bancária.

Subsecção IV O argumento da opacidade
1.

Apesar de haver um só arguido que suscita a questão, caso as consequências que pretende
retirar desta alegação fossem determinantes, isso poderia ter efeitos noutros arguidos, pelo
que tem de ser tratada em geral.

2.

Segundo a CONT CH (379º - 511º, fls. 16228- 16263), maxime, 454º e 506º, “Existia, na
verdade, alguma opacidade no funcionamento do Conselho de Administração no que
respeita aos assuntos de algumas áreas, como os da responsabilidade do Centro
Corporativo”.

538

AUTO DECLR Raposo Preto fls. 22228-22230, AUTO DECLR FP fls. 21418-21422, AUTO DECLR FP fls.
21418-21422, AUTO DECLR Esteves Oliveira fls. 22296 – 22298.
539
fls. 13605v.
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3.

Reconhece-se que o grau de opacidade pode ser maior ou menor consoante as áreas das
organizações. E isto compreende-se sobretudo (e só reforça a ideia) da importância
estratégica do Centro Corporativo e respectivos direcções e pelouros.

4.

No entanto, como antes se demonstrou, tendo em conta a experiência dos arguidos, o seu
perfil de exigência, a atipicidade dos factos, o seu tempo de duração, os cargos
desempenhados e demais factores antes considerados, não é credível que essa maior
opacidade tivesse impedido quaisquer arguidos de tomar conhecimento dos factos que lhes
são imputados.

Subsecção V O argumento da segregação absoluta da informação
1.

Este argumento é desenvolvido apenas por uma defesa540, mas poderia ter igualmente
reflexos em todos os directores, pelo que, pelas suas implicações gerais, tem de ser tratado
nesta sede.

2.

Em síntese, o que afirma é que tanto o acesso informático à informação como o acesso ao
processo dos clientes off shore e respectivos UBO estavam segregados e um director
arguido não poderia nunca aceder a essa informação.

3.

Ficou demonstrado que:
a) As principais divisões informáticas no BCP eram as “companhias” 10 BPA, 20 BCP
Portugal, 30 off shore sedeadas na Madeira, e Companhia 50 off shore sedeadas em
Cayman541.
b) O processamento e registo informático das operações efectuadas via DRI da Direcção
de Títulos eram tratados em termos informáticos para a sua liquidação em termos
idênticos a todas as outras operações542.

540

CONT MD (1º- 55º, fls. 17639-17649) maxime 37º, CONT MD (134º-165º, fls. 17665-17669) maxime 150º 155º.
541
AUTO DECLR Costa Oliveira fls. 22362 – 22365.
542
AUTO DECLR Costa Oliveira fls. 22362 – 22365.
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c) O lançamento das operações na Direcção de Títulos era feita por esta Direcção e não
pela DRI543.
d) Os processos sobre as off shore Goes Ferreira se encontravam na DENR (o
Departamento de Empresas Não Residentes), processo a que a DRI não tinha
acesso544.
e) A DRI não tinha acesso às contas da companhia 30 que seja do conhecimento da
DENR545.
f)
4.

Miguel Magalhães Duarte nunca teve acesso informático às companhias 30 ou 50546.

O significado e a extensão desta segregação de informações, que era real, só podem ser
apreendidos no contexto da restante factualidade para verificar se esta segregação era tão
absoluta quanto se alega.

5.

Essa segregação de informações não impedia que os directores da DRI tivessem
informações bastantes para assegurar um diálogo com os accionistas de referência do
Grupo BCP sobre matérias respeitantes às respectivas carteiras de acções547, acompanhar a
negociação dos valores mobiliários emitidos pelo Grupo BCP548; centralizar e encaminhar
todas as ordens relativas a mais de 100.000 acções BCP e do grupo BCP549; adquirir acções
para off-shore550; dar parecer sobre crédito concedido a sociedades off shore, incluindo o
colateral dos mesmos551.

543

AUTO DECLR Costa Oliveira fls. 22362 – 22365.
AUTO DECLR Gomes da Costa fls. 23970, fls. 23985 – 23987.
545
AUTO DECLR Gomes da Costa fls. 23985 – 23987.
546
AUTO DECLR Joaquim Fraga fls. 23388 – 23391.
547
fls. 8287v, 8295, 8301, 8295v, 8313, 8320, 8326, 8333, 8344, 12443v, CONT Arguido A. (172º-181º, fls.
17570v. - 1571v.).
548
fls. 8287v, 8295, 8295v, 8301, 8295v, 8313, 8320, 8326, 8333, 8344, 8306v.
549
fls. 8287v, 8295, 8301, 8295v, 8313, 8320, 8326, 8333, 8344, 12443v, 13580v, CONT Arguido A. (142º- 247º,
fls. 17568-17578, maxime 173º a 179º, AUTO DECLR FP fls. 21420, AUTO DECLR MMD fls. 21746 – 21749).
550
fls. 11290.
551
CONT CB (198. –455., fls. 16023-16072, CONT Arguido B. (149. – 178., fls. 17829-17838, AUTO DECLR
Esteves de Oliveira fls. 22290 – 22291, AUTO DECLR Esteves Oliveira fls. 22296.
544
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6.

Essa segregação de informação não impedia igualmente em relação aos directores do CC
que tivessem informação bastante para discutir provisões e matérias críticas de
consolidação552, elaborar os planos de regularização em 2004553, continuar a acompanhar a
EA e a CI sob o ponto de vista creditício554, comunicar decisões de consolidação ao
Departamento de Consolidação555, acompanhar as participações financeiras detidas pelo
BCP556. Por outro lado os arguidos directores do CC tinham especiais fontes de informação
em relação à CI e à EA557 e tinham como cliente interno a Dazla558.

7.

Por outro lado, a mesma segregação de informação não impediu a circulação de
informação entre a DRI e o CC e a recepção por estes de elementos sobre a situação das off
shore559, DRI e CC que eram os verdadeiros detentores da informação e não a DI ou a
Direcção de Títulos560.

8.

Finalmente, o argumento perde toda a sua valia porque o sistema informático do BCP não
se aplicava às off shore Cayman. A sucursal de Cayman, que constituiu as 17 off shore
Cayman e era o seu centro de registo tinha um sistema informático próprio (Kapiti), que

552

AUTO DECLR Cunha Ribeirinho, fls. 23352.
fls. 13605v, fls. 13588-13589, 13590; cf. CONT AD (269. – 508., fls. 17288-17372), CONT LG (80. – 93, fls.
17770-17772) maxime, 83..
554
CONT CB (198. – 455., fls. 16023-16072), maxime 415. – 419, CONT LG (94. –124., fls. 17773-17777), AUT
DECL Azevedo Soares fls. 22895 – 22896, AUTO DECLR Cortes Martins fls. 22658. Foi nomeadamente Luís
Gomes a 16/12/2004, a comunicar a Filipe de Jesus Pinhal o seu acordo relativamente à concessão pelo BCP de um
financiamento no montante € 97.392.839 à EA (no âmbito do processo de aquisição do Grupo Edifícios Atlântico
por Joaquim Miguel Paupério, tendo em vista a reestruturação do passivo) (fls. 10397-10399).
555
AUTO DECLR Gonçalves da Silva fls. 23424 – 23428, AUTO DECRL Cunha Ribeirinho fls. 23345 – 23346,
AUTO DECLR Gonçalves da Silva fls. 23437 – 23444, AUTO DECLR Cunha Ribeirinho fls. 23346.
556
AUTO DECLR Cunha Ribeirinho, fls. 23361.
557
Arguido B. foi designado Administrador da CI para o triénio 2007/2009 (fls. 6070, 9382-9383). Luis Gomes foi
membro do Conselho de Administração da EA entre 8/11/2001 e 26/05/2004 (fls. 11424, 11426).
558
AUTO DECLR Gomes da Costa fls. 23975 – 23976, AUTO DECLR Lopes Raimundo, fls. 24064.
559
AUTO DECLR FP fls. 21406 – 21407. AUTO DECLR Soares Carneiro Paolini, fls. 24074, AUTO DECLR
MMD, fls. 21748. AUTO DECLR Soares Carneiro Paolini, fls. 24076, AUTO DECLR MMD, fls. 21748.
560
AUTO DECLR Lopes Raimundo, fls. 24047. AUTO DECLR Costa Oliveira fls. 22362 – 22365, fls. 22365 –
22368. AUTO DECLR Gomes da Costa fls. 23981, fls. 23986 – 23987. A DENR tinha como interlocutores de
clientes internos o CC e a DRI (AUTO DECLR Gomes da Costa fls. 23965-23966, 23975, AUTO DECLR Costa
Oliveira fls. 22365 – 22368). A DENR não podia garantir se mais alguém possuía documentos relativos às off shore
Goes Ferreira (AUTO DECLR Gomes da Costa fls. 23978). Da mesma forma quando a DRI e o CC actuam em
conjunto mostram partilhar conhecimento (AUTO DECLR Gomes da Costa fls. 23974 – 23975, fls. 23980).
553
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nunca esteve integrado no sistema informático do BCP e por isso não obedecia às suas
regras de segregação561.
9.

O que resulta da análise conjunta destes factos é o seguinte:
a) A DRI não poderia transmitir ordens de clientes, acompanhar a negociação de valores
mobiliários encaminhar ordens, adquirir acções, dar parecer sobre crédito, sem
conhecer a situação patrimonial e financeira dos clientes de acordo com o princípio de
know your costumer562.
b) O CC não podia saber quais eram a questões críticas da consolidação, nomeadamente
necessidade de provisões e perímetro de consolidação, sem conhecer a situação
creditícia e financeira pelo menos segundo tipos de clientes e as participações do BCP
noutras sociedades.
c) O CC foi incumbido dos planos de regularização de 2004 e de acompanhar a EA e a
CI sob o ponto de vista creditício, o que não era possível sem o conhecimento das
situações creditícias envolvidas.
d) A relação entre ao DRI e a CC era estreita.
e) A Direcção de Títulos, bem como, pelo menos em relação à off shore Goes Ferreira, o
DENR eram meras unidades de back office, que não acompanhavam ordens e a sua
execução nem tomavam quaisquer decisões em matéria de crédito, sendo por isso
natural que nada soubessem das decisões ocorridas a montante. Daí que fosse natural
que a sua percepção pudesse ser a de segregação total de informações. Não eram
unidades estratégicas como o CC e a DRI.
f)

Tanto a DRI como o CC (por via da Direcção de Contabilidade) recebiam informação
pelo menos mensal sobre a situação de cada uma das 17 off shore.

g) Tanto o CC como a DRI mostram suficiente conhecimento:
561

AUTO DECLR Soares Carneiro Paolini, fls. 24074, 24087.
Constante desde 1991 do artigo 663º/2 do Código do Mercado de Valores Mobiliários e do 304º/3 Cd.VM; cf.
AUTO DECLR Carlos Costa fls. 24004.
562
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i.

Da relação entre as cessões de crédito das off shore Goes Ferreira e as provisões
do BCP (DRI e CC);

10.

ii.

Dos problemas do UBO e da gestão das off shore Cayman (DRI);

iii.

Do contrato com ABN (CC);

iv.

Do financiamento à EA. (CC).

Não podemos esquecer que os directores são, neste processo, meros cúmplices. Por isso
basta que contribuam para os factos e conheçam o sentido dos actos que estão a praticar.

11.

Não se põe por isso em causa que existisse no BCP segregação de informações. No
entanto, esta segregação não foi absoluta pelo menos para as unidades orgânicas
estratégicas e não impediu os directores de acederem à informação bastante para
perceberem o significado das acções que praticavam na situação patrimonial do BCP e nas
suas implicações na informação financeira.

Subsecção VI O argumento da recepção inadvertida do e-mail de 30 de Dezembro de 2003
1.

Segundo este argumento da defesa, apresentada apenas por Paulo Teixeira Pinto e Luis
Gomes563 é certo que o mail de 30 de Dezembro de 2003 constante de fls. 13626 a 13627
(fls. 13675 a 13677, 13680 a 13682) lhes foi enviado para conhecimento mas:
a) não conheciam o seu conteúdo,
b) não se recordam de o ter recebido,
c) este mail nada diz sobre as operações que lhe subjazem,
d) era um entre os milhares recebidos,
e) foi enviado a vários departamentos,
f)

as operações não eram da competência do CC (segundo afirma Luis Gomes).

563

CONT TP (162.- 215., fls. 17508-17522) maxime 187. a 197, CONT LG (25. – 71., fls. 17754-17768) maxime
51. a 60..
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2.

Estabeleceu-se que:
a) O secretário da sociedade (que era à altura a função de Paulo Teixeira Pinto) recebe
mais de cem mails por dia564.
b) Se criou um hábito de incluir todas as pessoas que já alguma vez praticaram algum
acto relacionado com determinado processo nos “cc”565.
c) Se criou o hábito de carregar na tecla de "responder a todos" e não mandar o e-mail
apenas às pessoas que nele têm interferência566.
d) Distinguindo os e-mails que são dirigidos ao secretário da sociedade em relação
àqueles que não acrescenta valor na cadeia, os últimos são mais de metade567.
e) Por vezes o secretário da sociedade é adicionado aos “cc” como mera cautela com
vista a poder dizer que o processo foi enviado para Conselho568.
f)

Provavelmente muitas vezes apenas se manda mail com conhecimento para se mostrar
trabalho a outros569.

3.

No entanto:

4.

Quanto ao conteúdo:
a) O mail de fls. 13626 contém, não uma, mas três menções de relevância cumuladas
(“Importance: High / Sensitivity: Confidential” e diz que é “urgente”). Não é por isso
um mail de rotina.
b) Do texto desse mail constam as 17 off shore e as suas holdings com instruções precisas
e valores precisos em relação a cada um delas (fls. 13626-13626v.).

564

AUTO DECLR Pina Cabral fls. 23128 – 23129.
AUTO DECLR Pina Cabral fls. 23145-23146.
566
AUTO DECLR Pina Cabral fls. 23145-23146.
567
AUTO DECLR Pina Cabral fls. 23145-23146.
568
AUTO DECLR Pina Cabral fls. 23145-23146.
569
AUTO DECLR Adão da Fonseca fls. 23553 – 23554, AUTO DECLR Rui Coimbra fls. 22905 – 22906.
565
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c) São referidos os nomes de Moreira Rato, Ilídio Monteiro e Bernardino Gomes (fls.
13626v.).
d) É junto um ficheiro de Excel com informações sobre cada off shore (fls. 13627).
e) As 17 off shore são expressamente tratadas em conjunto (fls. 13626v. ponto 3.).
f)

A data das operações é fixada para o próprio dia, 30 de Dezembro de 2003 (fls. 13626,
13626v.), e mandando-se fechar com data de dia seguinte “de imediato” as contas à
ordem mantendo-se contudo as contas de títulos (fls. 13626v.).

g) Ou seja, contém, não apenas instruções precisas, mas a urgência é salientada não
apenas na epígrafe mas igualmente no texto.
5.

Quanto aos destinatários:
a) Não foi enviado a departamentos, unidades orgânicas em geral, mas a pessoas
precisas.
b) Não foi enviado a dezenas de pessoas mas a precisamente sete.
c) Essas sete são:
i.

Helena Soares Carneiro era na altura “manager” da sucursal de Cayman e que
reportava a João Lopes Raimundo, que por sua vez reportava a Castro
Henriques570

ii. António Rodrigues, por ser responsável hierárquico de Miguel Magalhães
Duarte571
iii. Castro Henriques, a quem reportava João Lopes Raimundo572 573

570

fls. 4122, 4953, AUTO DECLR Lopes Raimundo fls. 24052, AUTO DECLR Soares Carneiro Paolini, fls.
24068.
571
AUTO DECLR Lopes Raimundo fls. 24052.
572
AUTO DECLR Lopes Raimundo fls. 24044.
573
Castro Henriques, pelo menos entre Janeiro de 2002 até 2003/2004 e Setembro de 2007 a 15 Janeiro de 2008
tinha o pelouro da Servitrust (AUTO DECLR Amaral de Medeiros, fls. 23807).
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iv. João Lopes Raimundo, que trabalhava à data no International Private Banking e
reportava a Castro Henriques574 e já em 15/12/2003 enviara a Castro Henriques
solicitação de emitir garantia bancária em nome do BCP a favor do ABN AMRO,
sendo os devedores garantidos as 17 off shore Cayman575
v.

Luis Gomes, por ser responsável do CC, área que pela sua intervenção e pelas
responsabilidades que Luis Gomes tinha tem que conhecer toda a realidade do
Banco576 577

vi. Paulo Teixeira Pinto, por ser Secretário do Conselho de Administração578
vii. Joaquim Costa, “Por ter acompanhado a parte operacional destas OS referidas.”579
viii. Carlos Nunes, que trabalhava com Miguel Magalhães Duarte580.
574

fls. 8385, AUTO DECLR Lopes Raimundo fls. 24044), era à data presidente da Servitrust (fls., 3999, 6406,
6407, 6409, 6410, 6411, 6413, 6414, 6415, 6416, 6417, 8377, 10093, AUTO DECLR Lopes Raimundo fls. 24045,
AUTO DECLR CH fls. 21456, AUTO DECLR Amaral de Medeiros fls. 23807, AUTO DECLR Gomes da Costa
fls. 23987, AUTO DECLR Soares Carneiro Paolini fls. 24073.
575
fls. 6596 – 6599.
576
AUTO DECLR Lopes Raimundo fls. 24045.
577
Luís Gomes foi director do CC de 1995 a Março de 2006 (fls. 11206-11211 e 11338-11344, AUTO DECLR
Gonçalves da Silva fls. 23422, AUTO DECLR Belmira Cabral fls. 23386).
578
AUTO DECLR Lopes Raimundo fls. 24052.
579
AUTO DECLR Lopes Raimundo fls. 24052. Cf. fls. 539v., 540, 540v., 541, 541v., 542, 543, 543v., 544, 544v.,
545, 545v., 546, 546v., 547, 547v., 548, 548v., 549, 549v., 550, 550v., 551, 554, 554v., 555v., 556, 556v., 557,
2330v., 2336, 2337, 2337v., 2338, 2352, 2352v., 2353, 2353v., 2354v., 2412, 2413, 2413v., 2452, 2452v., 2453,
2631v., 2632, 2632v., 2633, 2634, 2635, 3140, 3141v., 3142, 3142v., 3143v., 3144, 3144v., 3145, 3146, 3146v.,
3147v., 3148v., 3149, 3150, 3154v., 3155, 3155v., 3156v., 3157v., 3159, 3159v., 3160, 3160v., 3161, 3161v., 3163,
3164, 3164v., 3165, 3165v., 3166v., 3167, 3168, 3171, 3171v., 3172, 3174, 3174v., 3175, 3175v., 3176, 3176v.,
3177, 3179, 3180, 3180v., 3181, 3181v., 3182, 3183, 3183v., 3184v., 3185, 3185v., 3186, 3187v., 3188, 3188v.,
3190, 3191v., 3192v., 3193v., 3194v., 3195v., 3196, 3197, 3199v., 3200, 3201v., 5333, 5334, 5334v., 5335, 5335v.,
5336, 5336v., 5337, 5338, 5338v., 5339, 5339v., 5340, 5340v., 5341, 5341v., 5342, 5342v., 5343, 5343v., 5344,
5344v., 5345, 5345v., 5346v., 5347, 5348, 5348v., 5350, 5350v., 5351, 5352, 5353v., 5355, 5356, 5356v., 5357v.,
5358, 5358v., 5359v., 5360v., 5361, 5361v., 5362, 5363, 5363v., 5364v., 5365, 5366v., 5367, 5367v., 5368, 5368v.,
5369, 5369v., 5370v., 5412, 5412v., 5413, 5413v., 5414, 5414v., 5415, 5415v., 5416, 5416v., 5417, 5417v., 5418,
5418v., 5419, 5419v., 5420v., 5421, 5421v., 5422, 5422v., 5423, 5423v., 5424, 5424v., 5425, 5425v., 5426, 5427,
5428v., 5429, 5429v., 5430, 5431, 5431v., 5432, 5433, 5434v., 5435, 5435v., 5436, 5436v., 5437, 5437v., 5438,
5438v., 5439, 5440, 5440v., 5441, 5441v., 5442, 5443, 5443v., 5444, 5444v., 5445, 5446, 5446v., 5447, 5447v.,
5448, 5448v., 5449, 5449v., 5450, 5487, 5487v., 5489, 5490, 5490v., 5491, 5491v., 5492, 5492v., 5493, 5493v.,
5494, 5495v., 5496, 5498, 5499v., 5500v., 5501, 5502, 5502v., 5503v., 5504, 5504v., 5505, 5505v., 5506, 5506v.,
5507, 5507v., 5508, 5508v., 5509, 5509v., 5511, 5511v., 5512, 5512v., 5513, 5513v., 5514, 5515, 5515v., 5516,
5517, 5518v., 5519, 5520v., 5521, 5521v., 5522, 5522v., 5523, 5523v., 5524v., 5538v., 9694, 9695, 9695v., 9696,
9696v., 9697, 9698, 9698v..
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d) Miguel Magalhães Duarte não tinha interesse nenhum em mostrar trabalho a Luis
Gomes e a Paulo Teixeira Pinto que não eram seus superiores hierárquicos.
e) De igual forma não tinha interesse em mandar para Paulo Teixeira Pinto enquanto
secretário da sociedade como forma de dar conhecimento à Administração do BCP
dado que já estava a mandar o mail directamente a dois administradores (Castro
Henriques e António Rodrigues).
f)

Não era comum as estruturas de Cayman do BCP receberem mails da DRI enviados
com conhecimento igualmente ao CC, sendo este mesmo provavelmente o único
caso581.

g) A distribuição de destinatários era pois racional. O mail foi enviado:
i.

a quem executava (Helena Soares Carneiro, Joaquim Costa)

ii. a quem dirigia quem executava (João Lopes Raimundo, Castro Henriques)
iii. a quem dirigia quem ordenava (António Rodrigues)
iv. a quem era dirigido por quem ordenava (Carlos Nunes)
v.

a quem devia conhecer o significado das operações (Luis Gomes, Paulo Teixeira
Pinto).

6.

Quanto ao contexto:
a) Num mail de 29 de Dezembro de 2003, ou seja exactamente no dia anterior ao sub
iudice (fls. 2511), Miguel Magalhães Duarte envia apenas a Soares Carneiro, e a mais
ninguém, instruções sobre os três novos UBOs das off shore Cayman.
b) Num conjunto de mails relativos à sucursal de Cayman e Sucursal Financeira
Internacional (sobre a DAZLA e a Juwain) a fls. 9626 a 9627v. (fls. 12549 a 12550v.)
de 30 de Janeiro 2004, ou seja, precisamente um mês depois do mail de 30 de
Dezembro de 2003, verifica-se que há um mail de João Lopes Raimundo a Castro

580
581

AUTO DECLR Lopes Raimundo fls. 24052.
AUTO DECLR Soares Carneiro Paolini fls. 24087-24088.
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Henriques e a Luis Gomes (fls. 9626), seguido de um de Lopes Raimundo a Joaquim
Costa, mostrando que nestas questões sensíveis não era usual enviar mails
indiscriminadamente a quem delas não podia conhecer.
c) Em 30 de Junho de 2004 (fls. 10595) é enviado por Joaquim Gomes da Costa a Lopes
Raimundo e a Maria do Carmo Ribeiro (do CC) mail sobre a operação EA e CI a
importância é “alta” e mesmo assim apenas é dado conhecido a duas pessoas.

d) Em acréscimo, como veremos posteriormente, Paulo Teixeira Pinto por instrução de
António Rodrigues incluiu na ordem de trabalhos estes pontos “26. Alienação da
Comercial Imobiliária, S.A.” e “27. Fundos Imorenda e Imocapital”582. Ou seja, vinha
sendo informado não só das várias deliberações do CA do BCP, mas de decisões
precisas relativamente a este processo das off shore.

e) O mail era usado para transmissão de informações e instruções muito importantes no
BCP, pelo que não pode ser menosprezado como meio de comunicação. Era usado na
concessão de créditos às off shore, que como vimos podiam ser de milhões de euros583,
para a necessidade de consolidar certas entidades nas contas do BCP584, para a
informação necessária à consolidação das contas585, nas renovações de crédito à
Sherwell, Hendry, Sevendale e Somerset586, no envio de documentação contratual
relevante587.
7.

Em suma, por estas razões, só se pode concluir que o mail não foi nem enviado nem
recebido inadvertidamente ou por razões estranhas à operação. Cada um dos destinatários
deste mail era intencional e sabia da sua relevância, pois dela se fazia referência no título e
na epígrafe, como conheciam o seu contexto, cada um no seu nível (as chefias integradas
na decisão estratégica, os funcionários de base para executarem).

582

AUTO DECLR Pina Cabral fls. 23566 – 23570, AUTO DECLR Pina Cabral fls. 23134 – 23138.
AUTO DECLR Esteves de Oliveira fls. 22296.
584
AUTO DECLR Gonçalves da Silva fls. 23427 – 23428.
585
AUTO DECLR Gonçalves da Silva fls. 23439 – 23440.
586
AUTO DECLR Gomes da Costa fls. 23973 – 23974.
587
AUTO DECLR Gomes da Costa fls. 23980.
583
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Secção III O argumento da regularização de 2002
1.

Esta ideia é defendida por várias defesas588.

2.

Em síntese traduz-se nas seguintes ideias:
a) As 17 off shore Cayman não estavam ao serviço do BCP589, tendo sido criadas para
disponibilização como instrumento de investimento a clientes590 e não instrumentos de
investimento do próprio BCP591, mas destinadas a clientes592, o BCP era e continuou a
ser credor dessas sociedades593.
b) O BCP, no contexto da nova regulação que impunha mais exigências nesta matéria,
associado ao 11 de Setembro de 2001, à legislação sobre branqueamento de capitais e
à Instrução n.º 8/2002 do Banco de Portugal, percebeu (em Outubro / Novembro de
2002594) que estas off shore não tinham UBOs que lhe fossem conhecidos.
c) Daí que tenha procurado clientes que pudessem constituir-se como efectivos UBO
destas off shore por forma a regularizar a situação595.

588

CONT JG (581.- 629.fls. 15385-15395), CONT FP 289. – 292., fls. 15635 – 15636, CONT FP (298. - 322, fls.
15640-15645), CONT FP (339., fls. 15648), CONT AR (1.-4, fls. 15687-15688), CONT AR (5. – 20., fls. 1568915693), CONT AR (119. -133., fls. 15732-15737). E sobretudo CONT JG (629., fls. 15394), CONT FP (357., fls.
15652), CONT FP (419. –422., fls. 15668), CONT AR (134. – 143., fls. 15737-15742), CONT LG (71. –80., fls.
17768-17770). AR no AUTO DECLR AR fls. 24160 mantém esta versão. Na perspectiva da relevância dos UBO
das off shore Cayman CONT JG (630. - 697, fls. 15395-15409), CONT AR (166. – 236., fls. 15748-15774), CONT
MD (164º-173º, fls. 17670- 17672).
589
CONT AR (1.-4, fls. 15687-15688).
590
CONT JG (581.- 629.fls. 15385-15395), maxime 581., 583., 602. CONT AR (119. -133., fls. 15732-15737)
maxime 133..
591
CONT JG (581.- 629.fls. 15385-15395), maxime 611., 613.. CONT FP (298. - 322, fls. 15640-15645) maxime
299., 301..
592
CONT JG (581.- 629.fls. 15385-15395), maxime 614. - 615. CONT AR (119. -133., fls. 15732-15737) maxime
128. -133..
593
CONT JG (630. - 697, fls. 15395-15409) maxime 686..
594
CONT AR (119. -133., fls. 15732-15737) maxime 125., CONT AR (134. – 143., fls. 15737-15742) maxime 134.
CONT JG (581.- 629.fls. 15385-15395) maxime 607., CONT JG (630. - 697, fls. 15395-15409) maxime 630..
595
CONT JG (629., fls. 15394), CONT JG (581.- 629.fls. 15385-15395) maxime 616. CONT AR (134. – 143., fls.
15737-15742) maxime 134.
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d) O que se concretizou em 20/12/2002 pela passagem das sub holdings que detinham as
17 off shore para a esfera de três clientes seus como UBOs, Frederico José Appleton
Moreira Rato, Ilídio Duarte Monteiro, João Bernardino Gomes596.
3.

Já antes se demonstrou que, sob o ponto de vista objectivo:
a) As 17 off shore Cayman estavam no poder e no interesse do BCP;
b) A assunção pelos três UBOs não alterou o poder do BCP e o residual interest
continuou nas suas mãos.

4.

Por isso este argumento mais uma vez poderá quando muito relevar para o tipo subjectivo.
Ou seja, o que há que saber é se de alguma forma os arguidos poderiam representar que se
estava perante uma situação de regularização e consequentemente estar em erro de tipo
excludente do dolo, nos termos do artigo 8º/2 RGCORD'S.

5.

A questão é que este argumento está eivado de inconsistências que não lhe permitem
subsistir, como se passa a analisar.

1ª Inconsistência – com as restantes versões dos factos
1.

A tese da regularização falece quando os factos provados são lidos à sua luz. Nesta tese
teríamos o seguinte (apenas tendo em conta factos ocorridos até 2002 inclusive):
a) Jardim Gonçalves (em 2000, 2001 e 2002), e Cristopher de Beck (em 2000 e 2001)
receberam procurações para AG de clientes desconhecidos de todo o BCP.
b) Filipe Pinhal (desde 17/08/98, pelo menos), António Rodrigues (desde 30/12/1996,
pelo menos), Cristopher de Beck (desde 26/07/1998 pelo menos), Castro Henriques
(desde 30/12/1996 pelo menos), Alípio Dias (desde 1/02/2000 pelo menos) autorizam
concessão de crédito às off shore Cayman, clientes alegadamente desconhecidos.

596

CONT JG (630. - 697, fls. 15395-15409), maxime 639.
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c) Clientes desconhecidos teriam recebido do BCP um intervalo de facilidades de crédito
concedidas entre € 505 M e € 615 M597.
d) Arguido A. e Miguel Magalhães Duarte enquanto directores do DRI transmitiam
ordens para compra de acções para as off shore, clientes ditos desconhecidos.
e) Arguido A. transmite a Miguel Magalhães Duarte instrução oral relativa à estratégia
sobre as 17 off shore, sendo caso único de aquisição de posições a médio e longo prazo
com instruções abertas598 , tudo isto para clientes que seriam desconhecidos.
f)

Das 17 off shore, que representariam clientes desconhecidos por todos no BCP, 10
mudam de denominação social precisamente na mesma data, em 14/05/2001599.

g) Todas as 17 off shore, clientes ditos desconhecidos, celebram com o BCP e as suas sub
holdings na mesma data em 7/03/2001 contratos de serviços societários.
h) Todas as off shore, clientes por todos desconhecidos, passam ao BCP procuração na
mesma data em 28/11/2002.
i)

Filipe Pinhal e António Rodrigues em 28/11/2002 conferem poderes ao Arguido B.
para este exercer em nome e por conta do BCP as procurações emitidas pelas off shore
Cayman e o Arguido B., no âmbito destes poderes celebrou contrato em 29/11/2002
com o ABN.

2.

Ou seja qualquer dos arguidos, perante cada um destes factos (e mesmo não conhecendo os
restantes) e tendo em conta a sua experiência bancária perceberia necessariamente que
estes clientes não eram desconhecidos.

597

(i) € 25 M a € 26 M (Hitop), (ii) € 60M a € 55 M (Western), (iii) € 45 M (Nedlam), (iv) € 60 M (Bosfein), (v) €
25 a 29 M (Gobi), (vi) € 60 M (Inveast), (vii) € 25 a 29 M (Chelsea), (viii) € 25 M (Sulltop), (ix) € 10 a 18,5 M
(Folioval), (x) € 10 a 24,5 M (Continental), (xi) € 10 a 28 M (Portfolio), (xii) € 25 M (Indigo), (xiii) € 25 a 29 M
(Aldwich), (xiv) € 60 M (Barsea), (xv) € 10 a 20 M (Fieldmaz), (xvi) € 10 a 26 M (Millennium) e (xvii) € 25 a 26 M
(Conarch).
598
AUTO DECLR MMD, fls. 21759, 21760.
599
Quando é certo que seria a sucursal do BCP Cayman a fazer a gestão dessas sociedades (AUTO DECLR Amaral
de Medeiros fls. 23826. AUTO DECLR Adão da Fonseca, fls. 23553, AUTO DECLR Namorado Rosa, fls. 23177.
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2ª Inconsistência – infidelidade
1.

A segunda inconsistência consiste no seguinte:
a) O BCP teria off shore que pertenceriam efectivamente a clientes e não ao BCP.
b) Apenas não se saberia quem eram esses clientes.
c) Tinha poderes de plena disposição sobre essas off shore, de tal forma que pôde passar
essas off shore a outros UBO como os arguidos reconhecem.
d) A forma que arranjou para resolver esse problema foi passar bens que eram de
terceiros e interesses de terceiros, que enquanto instituição de crédito lhe competia
tutelar (artigo 74º do RGICSF), a outros clientes.
e) Ou seja desapossando terceiros clientes dos seus activos numa actuação próxima do
crime de infidelidade previsto no 224º CP, e com violação do artigo 74º do RGICSF.

2.

A situação seria semelhante à de um titular de uma conta bancária entretanto falecido sem
herdeiros conhecidos e em que o BCP tivesse passado a conta para um terceiro cliente.

3.

Esta versão nunca seria credível para um agente com a experiência bancária dos arguidos.
Nenhum representaria como solucionada uma situação pelo simples facto de os activos de
uns clientes terem passado sem o seu consentimento para outros.

3ª Inconsistência – mera aparência de resolução
1.

A terceira inconsistência do argumento da regularização tem a ver com o facto de a
passagem para os UBOs Frederico José Appleton Moreira Rato, Ilídio Duarte Monteiro,
João Bernardino Gomes em 20/12/2002 não poder ser configurada pelos arguidos como a
resolução da situação:
a) Ou a situação das off shore era positiva (o que não era o caso à altura) e não se
compreenderia uma dádiva feita pelo BCP a certos clientes.

493

b) Ou a situação das mesmas era negativa (o que era o caso) ou neutra, e os UBOs não
teriam nenhum interesse em ficar com as off shore (nem o argumento de que a
aceitação de um património neutro seria apetecível porque estes clientes iriam poder
valorizá-lo se aplica, dado que não seriam eles a geri-lo, e era composto na sua grande
parte apenas por acções BCP600).
c) Os ditos UBOs em causa são pessoas experientes do mundo dos negócios, não
aceitariam em qualquer circunstância ficar com activos que saberiam o BCP ter
subtraído a outros clientes.
d) Por isso só é credível que lhes tenha sido dito ou de alguma forma dado a entender que
o BCP estava a dispor do que era efectivamente seu.
2.

Também por esta via não é credível que alguma vez os arguidos configurassem que as off
shore seriam originariamente de clientes. E, mesmo que todos e cada um dos arguidos não
conhecessem os termos exactos em que a passagem se operou (ou seja, com manutenção
do poder no BCP e manutenção por este do interesse residual) não era igualmente credível
que representassem que o beneficial ownership final tinha passado para estes novos UBO.
Todos eles teriam de perceber pela sua experiência que se tratava de uma mera aparência
de solução.

4ª Inconsistência – falha absoluta e simultânea de quatro sistemas de controlo
(identificação de clientes, concessão de crédito, execução de operações, representação em
AG)
1.

A tese das defesas é a de que antes da legislação do branqueamento de capitais não havia
obrigação de registo de UBO, por isso era natural que à época não se conhecessem os UBO
das off shore Cayman.

600

Por outro lado, se o Dr. Moreira Rato qualificava uma pessoa do BCP como “salvador da Reditus”, empresa de
que ele era presidente e accionista (AUTO DECLR António Varela, fls. 23404) isso não pode significar que tivesse
interesse em que fosse factor da sua responsabilização e risco.
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2.

Não é todavia verdade que o regime legal tenha sofrido uma significativa mudança em
2002, dado que “a identidade da pessoa por conta da qual esse cliente efectivamente
actua” já era prevista desde 1993601 para o branqueamento de capitais, tendo sido apenas
alargado o dever para todas “as situações relevantes” em 2002602.

3.

A especificidade desta evolução legislativa é ter dado relevância à “identidade da pessoa
por conta da qual esse cliente efectivamente actua”, o que na gíria se conhece por UBO,
Ultimate Beneficial Owner. Mas o que é novo é ser “Ultimate”. Em todas as épocas as
instituições de crédito tinham de conhecer beneficial owners. Com efeito, inere à
actividade bancária saber destrinçar o que são os seus interesses dos interesses dos seus
clientes603.

4.

A diferença com o regime pretérito é apenas que anteriormente as instituições de crédito se
poderiam bastar com um beneficial owner externo aos seus interesses, mas que fosse uma
sociedade de fachada, uma sociedade numa zona off shore, ou uma pessoa singular simples
“testa-de-ferro”, o que já não é possível desde então. Mas, antes e depois deste regime,
sempre na actividade bancária as instituições de crédito tiveram de destrinçar entre o que é
gestão dos seus interesses e a dos clientes.

5.

Ora o argumento que é avançado não é apenas que não eram conhecidos os UBO porque
na altura não era obrigatório registar os UBO. O argumento afirma expressamente que não
eram conhecidos nenhuns beneficial owners externos aos interesses do BCP. Ora, esta
situação é anómala, não apenas à luz do regime actualmente vigente, mas em qualquer
época na gestão bancária.604

601

Por força do Decreto-lei n.º 313/93, de 15 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 325/95, de 2 de Dezembro,
e a Lei 5/2002, de 11 de Janeiro.
602
Instrução n.º 8/2002 do BP, publicada em 15/05/2002.
603
Aliás é o que reconhece a carta do BCP ao Banco de Portugal de 20/12/2007 a fls. 15636. “as referidas 17
sociedades (entretanto reagrupadas sobre 4 holdings, detidas por 2 outras sociedades, o que facilitaria a colocação
junto de terceiros) tinha acumulado uma carteira de títulos do próprio grupo sem que a titularidade tivesse então
sido assumida por investidores exteriores a ele.” (sublinhado nosso)
604
A prova é que, mesmo perante uma jurisdição off shore conhecida por não ser parcialmente severa com a
legalidade, e mesmo antes do 11 de Setembro de 2001, período de grande entusiasmo com as off shore como as
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6.

Uma falha desta natureza durante um longo tempo (lembra-se que as off shore Goes
Ferreira receberam créditos do grupo BCP pelo menos desde 1997 e as off shore Cayman
desde 1999, ou seja desde a sua constituição) não é apenas uma simples falha apenas
perceptível com um novo regime legal. Seria uma falha no mais basilar funcionamento de
uma instituição de crédito.

7.

Em acréscimo, como antes se demonstrou, foram concedidos empréstimos e realizadas
operações ao longo de um extenso período de tempo com estas 17 off shore. Havendo
quatro escalões no controle de concessão de crédito, todos eles teriam falhado durante anos
sem ninguém se ter apercebido disso605. Mais: teriam sido ostensivamente violados o
princípio, que a própria administração consagrou, de que a concessão de crédito obedece
ao princípio da prévia classificação do cliente perante a atribuição de um grau de risco, que
o processo de crédito termina com o desembolso e não com a concessão, pelo que o
acompanhamento do cliente seja crucial e do envolvimento do grupo BCP com o
mutuário606.

8.

Da mesma forma, foram realizadas operações para essas off shore sobre valores
mobiliários, principalmente acções BCP. Ora ficou demonstrado que o BCP tem
mecanismos de controlo reforçados na matéria, nomeadamente através da intervenção da
DRI.

9.

Em acréscimo os mecanismos de controlo da representação em AG não teriam funcionado.
Nesta tese das defesas alguns administradores corriam serenamente o risco, por exemplo,

defesas o descrevem, foi visto como preocupante pela sucursal de Cayman desde 1999, ou seja, desde a constituição
das 17 off shore Cayman, o facto de estas não terem beneficiários conhecidos (AUTO DECLR Soares Carneiro
Paolini fls. 24072).
605
Cf. v.g. fls. 31, 32, 33, 284, 438, 164v, 286v, 440, 3774, 3923, 286, 439v, 3922, 285v, 1134v, 1221v, 1320, 2017,
2102, 3921, 33v, 591, 1033, 1606, 1912, 2209, 163v, 438v, 3773, 1420v, 1714, 631, 727v, 934, 1510, 1807, 2019,
591v, 632, 728, 935, 1034, 1034v, 1135v, 1222v, 1321, 1421, 1510v, 1607, 1714v, 1808, 1912v, 2103, 2209v, 592,
1136, 1421v, 1608, 1913, 2020, 2210, 633, 728v, 32v, 162v, 284, 438, 3771, 3918, 1137, 1223v, 1321v, 2022, 2104,
592v, 634, 729, 936, 1035, 1422, 1511, 1609, 1808v, 1913v, 2210v, 1715, 31v, 162, 283v, 437v, 3770, 3917, 31,
161v, 3769, 436v, 283, 3916, 30v, 161, 3768, 593, 635, 729v, 937, 1035v, 1137v, 1224, 1322v, 1422v, 1610, 1715v,
1809, 1914, 2024, 2104v, 2211, 282v, 30, 160v, 3767, 29v, 160, 3766, 281, 3912, 280v, 28v, 3911, 33.
606
fls. 5220.
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por desconhecerem os clientes, de estarem a representar organizações ilegais. Quando é
certo que a preparação das assembleias-gerais era acompanhada pelo Departamento de
Títulos607 e pelo secretário da sociedade608 e houve o cuidado de fazer auditoria externa aos
procedimentos de escrutínio das assembleias-gerais609.
10.

Em suma, o que afirma este argumento é o seguinte:
a) Quatro sistemas de controlo (de identificação de clientes, concessão de crédito,
execução de operações e representação em AG) falharam simultaneamente durante
anos.
b) Informações teriam circulado cegamente dentro de cada um destes sistemas, decisões
foram tomadas nos mesmos de forma cega, e nem mesmo o cruzamento dos sistemas
permitiu o seu controlo recíproco.
c) Pelo que o BCP realizou operações e concedeu créditos sem saber a favor de quem
durante um longo período de tempo, créditos em que gastou milhões de euros.

11.

Também por esta via não é credível que agentes com a experiência bancária dos arguidos
alguma vez tivessem representado a possibilidade sequer de uma situação tão anómala.
Seria aceitar como facto natural o BCP ser uma instituição de funcionamento
completamente anómico610.

607

AUTO DECLR Carlos Oliveira, fls. 22359 – 22361.
AUTO DECLR Pina Cabral, fls. 23126.
609
AUTO DECLR Nasser Sattar, fls. 22133.
610
Não é por isso credível a conclusão de CONT JG 610 a fls. 15390 entendida como natural num banco e sobretudo
num banco como o BCP: “610. Para a origem e subsistência da situação então detectada de ausência de identificação
e registo de clientes do Banco que fossem UBOs das 17 sociedades em causa - situação que, como se disse, não
estava prevista ou contemplada pelas normas de funcionamento internas aplicáveis, que apenas previam a
constituição e financiamento deste tipo de sociedades como instrumento de investimento de clientes - contribuiu
seguramente a deficiência e descoordenação dos mecanismos de controlo interno, designadamente a
inexistência de articulação interna adequada entre (i) quem accionava os procedimentos para a constituição e
registo de sociedades off-shore, (i i) quem aprovava/ renovava os créditos, (iii) quem realizava operações no
mercado, (iv) quem geria a carteira de clientes e (v) quem controlava a existência de clientes finais.”
608
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5ª Inconsistência – atipicidade do mecanismo de resolução intervenção de Miguel
Magalhães Duarte, Arguido B., António Rodrigues
1.

Para além da atipicidade da situação como antes foi demonstrado, também a atipicidade da
sua resolução mostra que o argumento da mera regularização não é consistente.

2.

Sendo as off shore sedeadas e geridas pela sucursal de Cayman, seria mais natural que
fosse esta a resolver a questão. Mas como as sub holdings eram geridas pela Servitrust
ainda se pode admitir que fosse esta a intervir na resolução da questão, embora isto fosse
tido em primeira linha como atípico pela própria Servitrust611.

3.

O que já é mais sintomático é que reportando a Servitrust directamente ao seu titular do
pelouro Castro Henriques612, neste caso este quase não tem intervenção na regularização:
a) É Miguel Magalhães Duarte (da DRI) que em Novembro de 2002 (por instrução de
António Rodrigues613) telefona a Amaral de Medeiros na Servitrust para lhe falar do
problema dos UBO das off shore Cayman a pedido de António Rodrigues614 e nesse
momento Miguel Magalhães Duarte é informado que os UBO são as Portman,
sociedades instrumentais da Servitrust e mais tarde, em reunião de Dezembro de 2002,
António Rodrigues615;
a) É com António Rodrigues que há reunião em Dezembro de 2002 para discutir o
problema dos UBO das off shore Cayman616;

611

AUTO DECLR Amaral de Medeiros, fls. 23809, 23833 – 23834, AUTO DECLR CH, fls. 21454.
AUTO DECLR Amaral de Medeiros, fls. 23807, 23808, 23811, 23819, 23829, AUTO DECLR Pina Cabral, fls.
32143, AUTO DECLR CH, fls. 21454.
613
AUTO DECLR AR fls. 24297.
614
AUTO DECLR Amaral de Medeiros, fls. 23813, AUTO DECLR MMD, fls. 21751.
615
AUTO DECLR Amaral de Medeiros, fls. 23815, 23818, 23819, 23828, AUTO DECLR MMD, fls. 21755,
AUTO DECLR AR fls. 24160. Quando a única relação de António Rodrigues com a Servitrust era indirecta dado
que apenas tinha o pelouro da contabilidade e esta fazia a contabilidade da Servitrust (AUTO DECLR Nogueira
Chaves, fls. 22216). É preciso ter em conta igualmente que desde 2001 na Servitrust e na sucursal Cayman se sabia
que as quatro sub holdings Geafield, Meadowcroft, Osterdal e Daman detinham as 17 off shore Cayman (AUTO
DECLR Amaral de Medeiros, fls. 23810).
616
AUTO DECLR Amaral de Medeiros, fls. 23813.
612
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b) É o Arguido B. (na altura administrador do BCPI) que pede à Servitrust que intervenha
com outorgante no contrato com o ABN em meados de 2003 a pedido de António
Rodrigues e na emissão de garantia decorrente deste contrato617 embora Castro
Henriques receba esta proposta618.

6ª Inconsistência – impunidade
1.

A sexta inconsistência desta tese é a da impunidade.

2.

A única reacção que é referida nos autos perante esta suposta situação de quádrupla falha
grave e simultânea de sistemas de controlo (tanto dos clientes, como dos créditos e das
operações e da representação em AG) é a da preocupação manifestada por António
Rodrigues619.

3.

Ora, o conselho de administração do BCP era conhecido pela sua exigência620. E no
entanto, não se conhecem processos disciplinares, ou quaisquer outras sanções ao longo do
processo621.

4.

Quando a verdade é que António Rodrigues deu conhecimento da situação a Filipe Pinhal e
a Jardim Gonçalves622 e foi por instruções de Jardim Gonçalves que António Rodrigues e
Filipe Pinhal tomaram as iniciativas de regularização623.

5.

Bem pelo contrário. Por exemplo, Helena Soares Carneiro, que no argumento da
regularização teria múltiplas vezes posto em risco o BCP624 não apenas não é sancionada
como permanece em funções nas duas estruturas do BCP nas Cayman até hoje em dia625626.

617

AUTO DECLR Amaral de Medeiros, fls. 23810, 23812, 23817 - 23819, 23829 – 23830, 23833 – 23834, AUTO
DECLR AR fls. 24302.
618
AUTO DECLR CH, fls. 21456.
619
AUTO DECLR Amaral de Medeiros, fls. 23813 – 23814.
620
Cf. v.g., AUTO DECLR Almeida Santos, fls. 22578, AUTO DECLR Carlos Oliveira fls. 22362, AUTO
DECLR Esteves de Oliveira fls. 22295, AUTO DECLR Raul Galamba fls. 22040 – 22041.
621
cf. v.g., AUTO DECLR Amaral de Medeiros, fls. 23831.
622
AUTO DECLR AR fls. 24160-24161.
623
AUTO DECLR AR fls. 24298, fls. 24301.
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6.

Por outro lado, mais tarde, João Lopes Raimundo, que também teria posto em risco o BCP
segundo este argumento da regularização627, mantém a sua carreira incólume no BCP628:

624
Soares Carneiro: (1) Em 26/02/2000 assina contrato entre BCP e a Savanah (Revolving Credit Agreement) em
nome da sucursal BCP Cayman (fls. 599v.). (2) Em 24/03/2000 assina contrato entre BCP e a Golden (Revolving
Credit Agreement) em nome da sucursal BCP Cayman (fls. 736). (3) Em 24/03/2000 assina contrato entre BCP e a
Golden (Pledge Agreement) em nome da sucursal BCP Cayman (fls. 737v.). (4) Em 7/03/2001 assina contrato entre
BCP e a Geafield (Corporate Services and Indemnification Agreement) em nome da sucursal BCP Cayman (fls.
740). (5) Em 24/03/2000 assina contrato entre BCP e a Indigo (Revolving Credit Agreement) em nome da sucursal
BCP Cayman (fls. 1429). (6) Em 1/03/2000 assina contrato entre BCP e a Chelsea (Pledge Agreement) em nome da
sucursal BCP Cayman (fls. 1619). (7) Em 30/09/1999 assina contrato entre BCP e a Millennium Securities
(Revolving Credit Agreement) em nome da sucursal BCP Cayman (fls. 2110v.). (8) Em 30/09/1999 assina contrato
entre BCP e a Millennium Securities (Pledge Agreement) em nome da sucursal BCP Cayman (fls. 2112). (9) Em
10/09/1999 assina contrato entre BCP e a Millennium Securities em nome da sucursal BCP Cayman (fls. 2114v.).
(10) Em 23/02/2000 assina contrato entre BCP e a Chelsea (Pledge Agreement) em nome da sucursal BCP Cayman
(fls. 2219).
625
Nomeadamente Soares Carneiro: (1) Em 31 Julho 2006 assina contrato em nome do BCP Bank & Trust Cayman
e o BCP e a Somerset (fls. 36v.). (2) Em 31 de Julho de 2006 assina contrato em nome do BCP Bank & Trust
Cayman e o BCP e a Hendry (fls. 167v.). (3) Em 31 de Julho de 2006 assina contrato em nome do BCP Bank &
Trust Cayman e o BCP e a Sherwell (fls. 290v.).
626
O que se passa é que apenas durante um intervalo é substituída (entre finais de 2001 e Junho de 2003 - AUTO
DECLR Soares Carneiro Paolini, fls. 24067.) por Nazaré Dang - Maria da Nazaré Francisco Dang (fls. 12035,
13515) -que mantém a actividade em relação às off shore Cayman mesmo depois de Dezembro de 2002. Assina
contrato entre Gobi e BCP em 31 de Julho de 2001 (fls. 1037), faz comunicação sobre a Hitop em 25 de Maio de
2003 (fls. 582v.), é referida em contrato entre a Nedlam e o BCP a 12/10/2001 (fls. 731), faz comunicação em
relação à Bosfein em 28/05/2003 (fls. 928), assina contrato com a Folioval em 17/04/2002 (fls. 1139), faz
comunicação em relação à Portfolio em 28/05/2003 (fls. 1306v.), celebra contrato com a Aldwich em 13/09/2001
(fls. 1915v.), faz comunicação sobre a Fieldmaz em 28/05/2003 (fls. 2016). A saída de Soares Carneiro Paolini de
Cayman não pode por isso significar menor confiança no seu trabalho relativo às off shore Cayman. Isto por duas
razões: saiu de Cayman em 2001, antes de alegadamente se ter “descoberto” a irregularidade com as off shore
Cayman; a actividade em relação a estas off shore mantém-se.
Ora, como veremos de seguida, foi esta funcionária Soares Carneiro que insistentemente manifestou a sua
preocupação com a inexistência de UBOs para as off shore. Ora, a auditoria da Servibanca do grupo BCP à sucursal
Cayman passa-se precisamente na ausência de Soares Carneiro (fls. 5115 ss., maxime 5120) sem ser ouvida esta
funcionária (AUTO DECLR Soares Carneiro Paolini, fls. 24082 – 24083).
627
Desde Setembro de 2003 estava no International Private Banking e reportava a Castro Henriques (fls. 8385,
AUTO DECLR Lopes Raimundo fls. 24044); e era em fins de 2003 presidente da Servitrust que interveio da
regularização de fins de 2003 (fls., 3999, 6406, 6407, 6409, 6410, 6411, 6413, 6414, 6415, 6416, 6417, 8377,
10093, AUTO DECLR Lopes Raimundo fls. 24045, AUTO DECLR CH fls. 21456, AUTO DECLR Amaral de
Medeiros fls. 23807, AUTO DECLR Gomes da Costa fls. 23987, AUTO DECLR Soares Carneiro Paolini fls.
24073); Servitrust essa onde desde fins de 2001 se sabia que as quatro sub holdings Geafield, Meadowcroft,
Osterdal e Daman detinham as 17 off shore Cayman (AUTO DECLR Amaral de Medeiros, fls. 23810) e se sabia
que as Portman eram sociedades instrumentais da Servitrust desde fins de 2002 (AUTO DECLR Amaral de
Medeiros, fls. 23815, 23818, 23819, 23828), não havendo prova de que tenha dado nota desse facto à sua hierarquia.
628
Foi nomeado para a Comissão de Prevenção de Branqueamento de Capitais pelo CA do BCP em 19/01/2004 (fls.
13537v.); Em 19/02/2004 nomeado gerente da SFE Madeira (fls. 12005); Integrava em 2006 o comité de Banca de
Investimento com Francisco de Lacerda, Alípio Dias, Acácio Piloto, José Pulido Valente e Paulo Azevedo (fls.
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7.

Isto para não falar das hierarquias (v.g. directores do CC e DRI), que não foram objecto de
qualquer sanção.

8.

Depois destes factos, todos eles continuam a sua carreira no BCP em cargos de confiança.
Seja o Arguido A.629, seja Miguel Magalhães Duarte630, seja Luis Gomes631, seja
finalmente o Arguido B.632. Nenhuma prova existe de que o CA tenha diminuído a sua
confiança em relação aos intervenientes por força destes factos.

7979); eEm Março de 2004 (fls. 13147), e em 2005 (fls. 13169) é representado em AG por Jardim Gonçalves, em
2006 por Paulo Teixeira Pinto (fls. 13248) e em 2007 por Paulo Teixeira Pinto (fls. 13318).
629
Entre Outubro de 2003 e Fevereiro de 2004, foi responsável por uma equipa projecto “Benchmarking” (i.e.
processo contínuo e sistemático que permite a comparação das performances das organizações e respectivas funções
ou processos face ao que é considerado "o melhor nível", visando não apenas a equiparação dos níveis de
performance, mas também a sua ultrapassagem) na Área Corporativa do BCP (fls. 11288, 13666); em 19/01/2004
foi nomeado pelo CA do BCP para a Comissão de Acompanhamento do Governo Societário (Nova) (fls. 13536v.);
em 19/01/2004 foi nomeado pelo CA do BCP para a Comissão de Risco (Nova) (fls. 13537v.); entre Fevereiro de
2004 e Fevereiro de 2006, foi responsável pela Direcção Internacional do BCP (fls. 11288); desde Fevereiro de 2006
a Maio de 2008, exerce funções de Director da Direcção de Auditoria do BCP (fls. 11288, CONT Arguido A. (142º247º, fls. 17568-17578), maxime 153º); em 2006 integrava a Comissão de Riscos com o Arguido B., Paulo Teixeira
Pinto, Filipe Pinhal, Cristopher de Beck, António Rodrigues, Castro Henriques (fls. 7980); em 2006 integrava a
Comissão de Auditoria, Segurança e Anti-Money Laundering (AML) com Paulo Teixeira Pinto, Cristopher de Beck,
António Rodrigues, Alípio Dias, Amaral de Medeiros (fls. 7979v.).
630
Dirige até 2007 a DRI (fls. 8287v, 8295, 8301, 8295v, 8313, 8320, 8326, 8333, 8344, 12443, 12448, 12449,
11277, 12451, AUTO DECLR Ana Sofia Costa Raposo Preto fls. 22225, AUTO DECLR MMD fls. 21758).
631
Continua até Março de 2006 a exercer funções de Director do Centro Corporativo do BCP (fls. 11206-11211 e
11338-11344, AUTO DECLR Gonçalves da Silva fls. 23422, AUTO DECLR Belmira Cabral fls. 23386); até
26/05/2004 é administrador da EA de que era na altura presidente Miguel Paupério (fls. 11424, 11426); a
08/01/2004 foi encarregado pelo Conselho de Administração do BCP de organizar e supervisionar “planos de
regularização” específicos relativos a acções próprias recebidas em garantia e créditos concedidos a sociedades
domiciliadas em centros off-shore; (fls. 13588-13589, 13590); em 19/01/2004 é nomeado para uma (nova) Comissão
de Investimentos pelo CA do BCP (fls. 13537); em 30/06/2006 participou da reunião da Comissão de Risco – SubComissão de Monitorização do Fundo de Pensões juntamente com Paulo Teixeira Pinto, Filipe Pinhal, António
Rodrigues, Castro Henriques e o Arguido B. (fls. 3043, 3045).
632
Até Março de 2006 exerceu funções de Administrador do BCPI (fls. 11206); em 19/02/2004 foi nomeado pelo
CA do BCP gerente da Sucursal Financeira Internacional da Madeira (fls. 12055v.); exerce funções de responsável
pelo Centro Corporativo do BCP desde 14 de Março de 2006 (fls. 8385, 11206-11211 e 11338-11344, 11691v. –
11692, CONT Arguido B. (139. –148., fls. 17826-17829), AUTO DECLR Gonçalves da Silva fls. 23422, AUTO
DECLR Belmira Cabral fls. 23386); em 2006 integrava a Comissão de Riscos com o Arguido A., Paulo Teixeira
Pinto, Filipe Pinhal, Cristopher de Beck, António Rodrigues Castro Henriques (fls. 7980); em 30/06/2006 participou
da reunião da Comissão de Risco – Sub-Comissão de Monitorização do Fundo de Pensões juntamente com Paulo
Teixeira Pinto, Filipe Pinhal, António Rodrigues, Castro Henriques e Luis Gomes (fls. 3043, 3045); foi designado
Administrador da CI para o triénio 2007/2009 juntamente com Miguel Paupério em 8/10/2007 (fls. 3997, 6070,
9382-9383, 12370, 12505); é desde 17/10/2007 membro do Conselho de Administração do Banco de Investimento
Imobiliário, S.A. (fls. 3518-A); é desde 11/03/2008 membro do Conselho de Administração da Seguros e Pensões
Gere, SGPS, S.A (fls. 6346, 6347, 8841-8842).
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9.

Bem pelo contrário, perante esta situação, e já sabendo expressamente que os UBO das off
shore Cayman são as Portman, sociedades instrumentais da Servitrust desde fins de
2002633, a administração do BCP continua a aprovar renovações de créditos que referem
expressamente não apenas as off shore mas igualmente as suas sub-holdings634.

10.

Também por esta sexta via não é consistente o argumento de que arguidos tivessem
representado que o que estava em causa era apenas uma situação de mera falha técnica. A
inexistência de quaisquer reacções concretas além da mera preocupação não é consistente
com o espírito da gestão do BCP à época tal como resulta da prova. Apenas demonstra que
a situação que foi objecto da suposta regularização em fins de 2002 era já sobejamente
conhecida pelo Conselho de Administração e dos directores que nessa alegada
regularização intervieram.

7ª inconsistência – o obstáculo das chefias
1.

A tese das defesas embate igualmente com o comportamento das chefias da sucursal
Cayman.

2.

A tese da regularização pressupõe a existência de erro ou desconhecimento, sem o qual
existiriam preocupação e medidas correctivas. Ora, perante as preocupações manifestadas
pela sucursal Cayman em relação aos UBOs das 17 off shore Cayman tanto à DI por três

633

AUTO DECLR Amaral de Medeiros, fls. 23815, 23818, 23819, 23828, AUTO DECLR MMD, fls. 21755.
A documentação refere expressamente que a Nedlam tem como holding a Geafield (a 29 de Dezembro de 2003,
fls. 730, 730v. -736); a Gobi tem como holding a Daman (a 29 de Dezembro de 2003, fls. 1036, 1036v.-1042); a
Folioval tem como holding a Meadowcroft (a 29 de Dezembro de 2003, fls. 1138, 1138v. – 1139); a Continental tem
como holding a Osterdal (a 29 de Dezembro de 2003, fls. 1224v.); a Portfolio tem como holding a Osterdal (a 29 de
Dezembro de 2003, fls. 1323); a Inveast tem como holding a Geafield (a 29 de Dezembro de 2003, fls. 1512); a
Chelsea tem como holding a Daman (a 29 de Dezembro de 2003, fls. 1611); a Barsea tem como holding a Geafield
(a 29 de Dezembro de 2003, fls. 1809v., 5314); a Aldwich tem como holding a Daman (a 29 de Dezembro de 2003,
fls. 1914v.); a Fieldmaz tem como holding a Meadowcroft (a 29 de Dezembro de 2003, fls. 2025); a Millennium tem
como holding a Osterdal (a 29 de Dezembro de 2003, fls. 2105); a Conarch tem como holding a Daman (a 29 de
Dezembro de 2003, fls. 2211v.).
634
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vezes (em 1999, 2000 e 2001) como à DRI por três vezes (Namorado Rosa, Arguido A. e
Miguel Magalhães Duarte nos mesmos três anos)635:
a) A resposta que recebeu é que eram clientes conhecidos com relação estabelecida com
o BCP, mas cuja identidade era confidencial636.
b) Recebe no final de 2000, 1º semestre de 2001, da Servitrust a indicação dos accionistas
Daman, Geafield, Meadowcroft e Osterdal637 exactamente as dominadas pela Portman
que eram sociedades instrumentais da Servitrust638.
3.

Ou seja, perante uma unidade que suscita uma questão sobre UBO de off shore, todo o
comportamento da máquina do BCP vai no sentido, não de o corrigir, mas de aumentar
ainda mais a sua opacidade e de forma deliberada, dizendo expressamente que os clientes
eram conhecidos (quando as defesas afirmam o contrário) e criando uma aparência de
solução para apagar a dissonância criada no serviço (no caso, a sucursal Cayman).

4.

As chefias e os controlos actuam aqui como obstáculo à transparência e não como seu
controlo. Em vez de cumprirem a sua função de reconhecer um problema, fazem tudo para
que este não apareça visível e consequentemente não possa ser resolvido.

8ª inconsistência – falsidade directa
1.

Finalmente o argumento das defesas é falso por violar directamente a prova realizada.

2.

Não é verdade que apenas desde finais de 2002 a questão se tenha colocado no BCP.

635

AUTO DECLR Soares Carneiro Paolini fls. 24072. Não é por isso verdade em especial o que é alegada na
CONT JG 585 a fls. 15386 “585. Neste quadro, os vários departamentos do Banco a quem, por uma qualquer razão
(investimentos, crédito ou quaisquer outras), ocorria lidar com algum dado ou operação de alguma destas sociedades
off-shore, partiam sempre do pressuposto de que lidavam com sociedades off-shore de clientes e que alguma
instância competente no Banco tinha identificado e conhecia os UBOs e não suscitavam, muito menos a
propósito de cada acto ou documento, a questão dessa identificação.”. O mesmo texto em CONT AR (100. - 118.,
fls. 15727-15732), maxime 105.
636
AUTO DECLR Soares Carneiro Paolini fls. 24079-24080.
637
AUTO DECLR Soares Carneiro Paolini fls. 24072.
638
AUTO DECLR Amaral de Medeiros, fls. 23815, 23818, 23819, 23828, AUTO DECLR MMD, fls. 21755.
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a) A questão dos UBOs das off shore Cayman coloca-se desde 1999, ou seja, desde o
momento da sua constituição639.
b) Entre 1999 e 2001, enquanto esteve na sucursal Cayman, a sua manager falou várias
vezes com os directores da DI e da DRI sobre a questão e a primeira resposta que
recebe (a de que há UBOs e estes são conhecidos do BCP e confidenciais) é
contraditada pela necessidade que existe logo em 2001 de lhe indicar accionistas que
são indirectamente instrumentais do BCP com a única função de não tornar visível no
seu plano de conhecimento e na sua esfera de actividade a inexistência de UBOs
efectivos640.
c) Este facto é consistente com a prova que desde 2001 na Servitrust e na sucursal
Cayman se sabia que as quatro sub holdings Geafield, Meadowcroft, Osterdal e
Daman detinham as 17 off shore Cayman641 .
d) Os factos mostram, não um erro, mas um plano no sentido de obscurecer perante os
serviços de base do BCP a natureza irregular das condutas praticadas.
3.

Perante estas inconsistências, temos de aferir sobre o que é consistente.

1ª consistência - motivação

1.

A motivação da “regularização” foi confessadamente a alteração da regulação do BP. Por
força dela, o sistema de colocar em off shore acções BCP já não tinha a eficácia anterior.

2.

A nova regulação do Banco de Portugal mostra que o sistema de parqueamento em off
shore perdia o seu efeito, exactamente porque o BCP teria de se assumir como UBO das off
shore Cayman.

3.

E isto qualquer dos arguidos intervenientes perante o quadro anteriormente descrito o teria
de representar enquanto pessoa experiente na área bancária ao seu mais alto nível.

639

AUTO DECLR Soares Carneiro Paolini fls. 24072.
AUTO DECLR Soares Carneiro Paolini fls. 24072, 2479-2480.
641
AUTO DECLR Amaral de Medeiros, fls. 23810.
640
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4.

E a motivação era contabilística. Não é por acaso que a urgência ocorre no final do ano de
2002. O que aliás é consistente com o que já antes víramos da urgência referida no mail de
Dezembro de 2003642. Por duas vezes encontramos urgências, precisamente no fim do ano,
respeitantes às off shore.

2ª consistência – conhecimento
1.

Em 2002 todos os administradores intervenientes sabiam deste problema e podiam apreciar
o seu significado à luz das inconsistências anteriores.

2.

António Rodrigues a vários títulos. Jardim Gonçalves e Filipe Pinhal porque o primeiro os
informou.

3.

Mas também Miguel Magalhães Duarte teria de saber o significado das operações. Não é
um mero executor de ordens. É membro da alta direcção do BCP, quadro particularmente
qualificado, dirigindo departamento estratégico do BCP e tendo actuado com
conhecimento directo do problema das off shore Cayman. Teria por isso de dispor dos
dados suficientes para compreender de que assunto estava a tratar e do seu significado
substantivo.

Secção IV Da alegada subjectividade da constituição de provisões
1.

O argumento das defesas é o de que a constituição de provisões tem uma margem de
subjectividade e discricionaridade643.

642

Fundamentalmente destinava-se a sensibilizar para a importância da mesma ser realizada até ao final do exercício
de 2003. Recordo que este e-mail é das 15h51 do dia 30 de Dezembro.” (AUTO DECLR Lopes Raimundo fls.
24050 – 24053). “Em Dezembro de 2003 mandámos reportes muito frequentes” (AUTO DECLR Soares Carneiro
Paolini fls. 24076). O mesmo em relação à provisão de 200 M€: “Recordo-me da constituição da provisão, mas não
teve lugar em 2002, a decisão teve lugar já em Janeiro de 2003, numa reunião do CA, na véspera da apresentação
das contas anuais.” (AUTO DECLR CH fls. 21467)
643
CONT JG (540. – 580., fls. 15378-15385) maxime: “568. Como se verá no local próprio, a questão da
constituição de provisões, por exemplo, encerra uma certa margem de subjectividade e discricionariedade”. Mas
igualmente CONT JG (819.-964., fls. 15434-15471) maxime 865., CONT AR (565. – 733., fls. 15890-15967),
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2.

A prova vai no sentido de que existe alguma margem de interpretação, mas que esta não é
total e que existem critérios objectivos para delimitar esta constituição, sendo o aviso 3/95
do BdP mais restricto e os IFRS mais latos644.

3.

Dado que esta é questão colocada perante testemunhas, nunca poderia ser do âmbito do
tipo objectivo que se trataria, por não serem elas competentes para questões de Direito (cf.
os artigos 124.º, 128.º/1 do CPP). A sua única relevância apenas pode ter assento em sede
de consciência da ilicitude caso seja a intenção das defesas invocar erro de subsunção nos
termos do artigo 9.º RGCORD.

4.

A questão nunca poderia significar que estaríamos no campo do arbitrário. Existem
normas, sejam regulamentos nacionais seja comunitários, sobre a matéria.

5.

Por isso a invocada margem de interpretação significa apenas o que é trivial em qualquer
juízo humano perante a aplicação de uma norma. Também no caso da constituição de
provisões existe uma previsão normativa que tem de ser interpretada, também neste caso
existem controlos de aplicação dessas normas (vários graus de decisão) e no caso
específico, tratando-se de conceitos técnicos, existe uma ciência (de contabilidade) que
racionaliza as decisões.

6.

Um maior ou menor grau de latitude na aplicação da norma não significa que a sua
interpretação seja arbitrária ou irracional. A norma existe e tem de ser respeitada. Existem
critérios objectivos, como foi reconhecido, e existe uma técnica (contabilística), sobre os
quais assenta a formação das decisões, no caso de constituir provisões.

7.

Por outro lado, um aparentemente maior grau de indeterminação das normas nos termos
gerais não escusa da vinculação a finalidades. Ora, no caso dos IFRS, estas são bem claras:

maxime 613., 704. Tese que CONT AR (520. – 537., fls. 15873-15880) maxime 535. estende (avaliações de activos
são subjectivas).
644
AUTO DECLR Figueiredo Lopes fls. 22207, AUTO DECLR Aurélio Amado fls. 23489 – 23490, AUTO
DECLR Belmira Cabral fls. 23382, AUTO DECLR Diogo Campello fls. 22196, AUTO DECLR Diogo Campello
fls. 22197 – 22198, AUTO DECLR Barreira Santos fls. 22175, AUTO DECLR Norberto da Rosa fls. 23321 –
23322.
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um elevado nível de transparência e comparabilidade em matéria de a apresentação de
informações financeiras, critério rector de toda a aplicação destas normas645.
8.

Isto tanto mais quanto a prática no BCP era a de ser particularmente prudente na
constituição de provisões e na análise do risco646.

9.

O que apenas pode significar que, se no caso concreto, não foram constituídas provisões,
isso correspondeu a uma decisão querida, maturada e premeditada dos agentes com o
objectivo de ocultar perdas647.

Secção V A inveracidade da acta do Conselho de Administração de 13/04/2004
1.

Em relação à deliberação de 13/04/2004 do CA do BCP a CMVM havia acusado
administradores (na Acusação Parte V, em relação a Jardim Gonçalves 9./k, Filipe Pinhal
24./l, António Rodrigues 36./l, Cristopher de Beck 49./f, Castro Henriques 61./v, Alípio
Dias 73./f), porque cada um “a 13/04/2004, aprovou, em reunião do Conselho de
Administração do BCP, ratificar a alienação à Townsend da totalidade do capital social
da CI, por € 26.136.371,60, em simultâneo com a assunção por aquela sociedade da

645

Cf. Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho de 2002, relativo à
aplicação das normas internacionais de contabilidade, Considerandos (3), (7), (9), (16) e artigo 1º.
646
AUTO DECLR Barreira Santos fls. 22176 – 22177.
647
Uma das defesas colocou insistentemente questões sobre a existência, o conteúdo, o âmbito de extensão e as
datas de aplicação de diplomas legais e regulamentares relativos à contabilidade (AUTO DECLR Figueiredo Lopes
fls. 22204 – 22207, AUTO DECLR Aurélio Amado fls. 23487-23490, AUTO DECLR Belmira Cabral fls. 23381 –
23382, AUTO DECLR Gonçalves da Silva fls. 23432 – 23434, AUTO DECLR Luís Magalhães fls. 23261 –
23262, AUTO DECLR Nasser Sattar fls. 22134 – 22136, AUTO DECLR Norberto Rosa fls. 23319 – 23321).
Sendo questões de direito e não de facto, não são objecto de prova, e as testemunhas não são competentes para o
efeito, não constituindo prova para nenhum efeito (vejam-se os artigos 124º/1, 128º/1 CPP, mas também 341º
Código Civil, 513º, 638º CPC, 87º CPA).
De qualquer forma, nem sempre estas inquirições lhe foram favoráveis, dado que se salienta que mesmo à luz do
Decreto-lei n.º 36/92 apenas se pode excluir da consolidação uma entidade que se pretenda revender dentro do prazo
de um ano (AUTO DECLR Aurélio Amado fls. 23487 - 23490), quando as off shore foram detidas por vários anos,
e que se tinha de consolidar quando se tem o poder de nomear a maioria dos membros do Conselho de
Administração ou quem assume os riscos finais (AUTO DECLR Luís Magalhães fls. 23261 – 23262), o que mais
uma vez era o caso das off shore Cayman. Em acréscimo (AUTO DECLR Aurélio Amado fls. 23487-23490)
afirma-se que mesmo em caso de não consolidação se tinham de ao menos constituir provisões pelo menos desde
2000.
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totalidade do saldo devedor de outras entidades (Moreira Rato, João Bernardino
Gomes e Ilídio Duarte Monteiro) no montante de € 593.697.585,63; aprovação que
pressupôs a constituição pela Townsend, para garantia da totalidade das responsabilidades
assumidas, de penhor sobre participação a adquirir na CI e de hipoteca ou garantia
equivalente sobre os imóveis detidos e a adquirir pela CI; (fls. 2688 e 13565)”
2.

E em relação a Paulo Teixeira Pinto (na Parte V 85/g) porque “a 13/04/2004 secretariou a
reunião do Conselho de Administração do BCP que deliberou ratificar a alienação à
Townsend da totalidade do capital social da CI, por € 26.136.371,60, em simultâneo
com a assunção por aquela sociedade da totalidade do saldo devedor de outras
entidades (Moreira Rato, João Bernardino Gomes e Ilídio Duarte Monteiro) no
montante de € 593.697.585,63; aprovação que pressupôs a constituição pela Townsend,
para garantia da totalidade das responsabilidades assumidas, de penhor sobre participação a
adquirir na CI e de hipoteca ou garantia equivalente sobre os imóveis detidos e a adquirir
pela CI; (fls. 2688 e 13565) ”.

3.

Nas defesas há três posições diversas:
a)

Uns assumem essa decisão expressamente: Jardim Gonçalves648, Filipe Pinhal649 e António
Rodrigues650.

b)

Outros impugnam a veracidade da acta: Castro Henriques651, Cristopher de Beck652, Alípio
Dias653.

c)

Paulo Teixeira Pinto mantém-se em silêncio quanto à veracidade da mesma654.

648

CONT JG (747. - 786., fls. 15421-15428) maxime 78. – 783..
CONT FP (289. - 292. fls. 15635 – 15639), em que em acréscimo faz a citação de carta do BCP de 20 de
Dezembro de 2007 em que se assume essa deliberação de 13 de Abril de 2004.
650
CONT AR (290. - 361., fls. 15796- 15821) maxime 345. – 356..
651
CONT CH (187º-230º, fls. 16189-16200) maxime 213º – 219º., CONT CH (379º - 511º, fls. 16228- 16263)
maxime 446º - 479º e, CONT CH (529º-561º, fls. 16266-16272) maxime 542º -544º.
652
CONT CB (346.-347., fls. 16052-16053). CONT CB (198. –455., fls. 16023-16072) maxime 340. – 357.. Isto
apesar de ter-se mantido solidário com a carta do BCP de 20 de Dezembro de 2007 em que se assumia a ratificação,
este acto pode ser visto como mero acto de solidariedade e não reconhecimento do facto (CONT FP (289. - 292. fls.
15635 – 15639).
653
CONT AD (269. – 508., fls. 17288-17372) maxime 315. – 344..
649
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4.

Os que pugnam pela inveracidade da acta no que lhes respeita afirmam, em síntese, que:
a) Quando o projecto de acta circulou pelos membros da administração, antes da
deliberação pelo CA, o respectivo texto não mencionava esta deliberação.
b) Quando a acta circulou, para recolha de assinaturas depois da deliberação do CA, esta
já continha sob o ponto 26 a referida deliberação (mais um ponto 27 em igual
circunstância).
c) O ponto foi incorporado por proposta do Centro Corporativo a pedido de António
Rodrigues.
d) A questão não foi discutida ou sequer agendada para discussão no CA.
e) Não existiam quaisquer documentos de suporte deste ponto na Secretaria-geral do
BCP mas apenas um projecto de deliberação dos pontos 26 e 27, projecto esse que
estava rubricado por António Rodrigues e Paulo Teixeira Pinto.

5.

Podem estabelecer-se os seguintes factos:
a) Consta efectivamente da acta n.º 461 de 13/07/2004 que Jardim Gonçalves, Filipe
Pinhal, Cristopher de Beck, António Rodrigues, Alípio Dias (em qualquer versão da
acta seja a fls. 2688, a fls. 17117 ou a fls. 13562) participaram dessa reunião do CA.
b) Castro Henriques não consta da referida acta (fls. 13562, 17117) em nenhuma das
versões, pelo que se tem de reconhecer que Castro Henriques pelo que se tem de
reconhecer que não interveio na deliberação655.
c) Da versão de fls. 13562 ss. constam na ordem de trabalhos da reunião a fls. 13562 os
pontos “26. Alienação da Comercial Imobiliária, S.A.” e “27. Fundos Imorenda e
Imocapital”, que são consistentes com o texto da acta a fls. 13565 (versão A656).

654

Na CONT TP (162. - 215., fls. 17508-17522) trata esta deliberação como todas as outras, apenas salienta o seu
papel como mero secretário.
655
O que é consistente com AUTO DECLR CH fls. 21455 – 21456, afirmando estar em férias nessa altura.
656
Esta versão A é a que consta do dossier da Townsend a fls. 2746v.
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d) Mas já na versão de fls. 17117 (enviada a 12 de Maio de 2004 – fls. 17116) constam
da ordem de trabalhos da reunião como pontos “26. Procurações Notariais
/assinaturas autorizadas” e “27. Carta do Dr. João Vicente Ribeiro”, o que é
consistente com a carta a fls. 17123 a 17135 (versão B).
e) Estes últimos pontos “26. Procurações Notariais /assinaturas autorizadas” e “27.
Carta do Dr. João Vicente Ribeiro” da Versão B correspondem respectivamente aos
pontos “28. Procurações Notariais /assinaturas autorizadas” e “29. Carta do Dr. João
Vicente Ribeiro” da versão A a fls.13562 v. e fls. 13565 a 13571v..
f)

Da versão A constam a fls. 13562 e 13562v 42 pontos da ordem de trabalhos,
enquanto da versão B constam apenas 40 pontos da ordem de trabalhos (fls. 17117 a
17118).

g) Donde, ou a versão A não é verdadeira por lhe terem sido acrescentados pontos, ou a
versão B não é verdadeira por lhe terem sido retirados pontos.
6.

A conclusão tem de ser a de que a versão B (a junta pelo arguido Castro Henriques) tem de
ser a verdadeira, porquanto:
a) Vem junta a mail próximo da data dos factos (fls. 17116) cuja veracidade foi
confirmada testemunhalmente (AUTO DECLR Pina Cabral fls. 23134 – 23138).
b)

“A minuta da acta que foi submetida a aprovação no CA ordinário posterior àquele a
que esta acta se refere, não corresponde à acta que posteriormente está transcrita ao
livro e foi assinada pelos senhores administradores” (AUTO DECLR Pina Cabral fls.
23566 – 23570).

c) A inclusão de um ponto na agenda é sempre da competência de um administrador e
apenas este nível pode ser decidida657.
657

“Um documento com estas características e destinado a aditar a acta um ponto que não foi debatido em reunião
teria sempre que ser subscrito pelo administrador que pretendia a inclusão do ponto e por ele era responsável. Como
disse, o secretário da sociedade não agenda pontos nem inclui assuntos para debate em CA, tendo nele uma posição
passiva. Pelo que se a assinatura do Dr. AR se destinasse apenas a validar um texto, então seria necessário que o
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d) Foi por instrução de António Rodrigues que Paulo Teixeira Pinto incluiu na ordem de
trabalhos estes pontos “26. Alienação da Comercial Imobiliária, S.A.” e “27. Fundos
Imorenda e Imocapital”658.
e) Em Dezembro de 2007 em reunião do CA alguns administradores manifestaram a sua
surpresa pela inclusão dos pontos 26 e 27 na acta659.
7.

Já quanto a Paulo Teixeira Pinto efectivamente secretariou esta reunião, não tendo como é
evidente voto nela, mas tomou conhecimento do referido aditamento dos pontos “26.
Alienação da Comercial Imobiliária, S.A.” e “27. Fundos Imorenda e Imocapital”, na
mencionada acta.

administrador responsável pela inclusão do ponto tivesse delegado no Dr. AR a responsabilidade pela inclusão do
mesmo” (AUTO DECLR Pina Cabral fls. 23566 – 23570).
658
“Nos ditos documentos de suporte consta a minuta da acta que foi submetida, as alterações que à mesma foram
sugeridas, as comunicações feitas aos diversos senhores administradores com a minuta aprovada e ainda um
documento dactilografado com a referência para ser incluído em acta do CA. O documento está assinado pelo Dr.
AR no canto superior direito. Nesse mesmo documento existe uma indicação manuscrita do Dr. PTP dando
indicações aos serviços para que o texto fosse incluído em 13 de Abril, o que é feito pela indicação "13 de Abril", a
assinatura do próprio Dr. PTP e um círculo feito à volta desta menção. Essa indicação destinou-se a ser entregue aos
serviços, à pessoa que na altura, e ainda hoje, transcreve as actas ao livro, indicando-lhe qual era a data em que o
referido texto deveria ser inserido.” (AUTO DECLR Pina Cabral fls. 23566 – 23570). “Quando esta questão foi
levantada por CH e confirmado o facto de que não constava da minuta distribuída - confirmado não é a palavra
certa, é posto em dúvida por outros Administradores -, eu consultei os documentos de suporte as reuniões do
Conselho e pude verificar que na Acta distribuída para aprovação este ponto não constava, tendo sido
posteriormente acrescentado por pedido dirigido por AR a PTP. Não sei quais foram as diligências que PTP fez para
incluir este ponto na Acta que foi disponibilizada para assinatura por parte dos Srs. Administradores, sendo que dos
Administradores que me recordo que levantaram a dúvida sobre o tema ter sido debatido ou não, o único
Administrador que não esteve presente nesta reunião foi CH. ADV. CH.: Das suas palavras, pode-se concluir que a
Acta que foi aprovada em Conselho não continha essa versão a que se reportou anteriormente e a Acta que foi
finalmente assinada não traduzia nem o que foi deliberado nem a minuta aprovada pelos membros do Conselho? R:
Repito que na altura em que a questão foi levantada consultei todos os registos do secretariado da sociedade,
nomeadamente os documentos de apoio a este Conselho e ao Conselho em que a Acta foi aprovada bem como o
documento que levou à inclusão deste ponto, sendo que em razão de todas as consultas feitas, sou levada a concluir
que esta Acta com este ponto não foi submetida a CA para aprovação.” (AUTO DECLR Pina Cabral fls. 23134 –
23138).
659
“A reunião do CA em que este assunto foi debatido foi viva e no seu decurso os senhores administradores
trocaram entre si algumas acusações, o que me levou a concluir que alguns senhores administradores, de então,
pensavam que este acto tinha sido praticado sem que o mesmo lhes fosse dado a conhecer. ADV. AR: Refere-se a
uma reunião realizada em Dezembro de 2007 na qual se discutiu também a resposta a dar a carta recebida, tanto
quanto penso, da accionista Fundação José Berardo e outra e no quadro do conflito interno que já se vivia no BCP?
R: Refiro.” (AUTO DECLR Pina Cabral fls. 23566 – 23570). Cf. igualmente AUTO DECLR CH fls. 21455 –
21456.
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8.

Em síntese:
a) A versão B é a verdadeira.
b) Jardim Gonçalves, Filipe Pinhal e António Rodrigues participaram da deliberação
referida.
c) Castro Henriques, Cristopher de Beck e Alípio Dias não participaram da mencionada
deliberação.
d) Paulo Teixeira Pinto secretariou a referida reunião e tomou conhecimento do referido
aditamento dos pontos “26. Alienação da Comercial Imobiliária, S.A.” e “27. Fundos
Imorenda e Imocapital”, na mencionada acta.

Secção VI Conclusões
Retiram-se assim as seguintes conclusões em relação às defesas gerais dos arguidos:
a) As unidades orgânicas com efectivo conhecimento e contributo para os factos do
presente processo são o CC e a DRI, sendo a Direcção de Contabilidade, a Direcção
Internacional e a Direcção de Títulos meramente instrumentais.
b) O exercício de cargos no BCP, seja de director, seja de administrador, correspondia a
um efectivo acesso a fontes de informação relevantes e a um efectivo exercício de
poderes.
c) Mesmo os peloureiros alternantes tinham conhecimento bastante do significado dos
factos em que participavam.
d) O esforço de controlo e conhecimento estendia-se a todo o grupo BCP, através da
colocação de administradores ou mesmo de directores do BCP como gestores nas
empresas subsidiárias.
e) Os administradores tinham efectivo controlo sobre a actividade do BCP e perfeito
conhecimento dos factos que nele se passavam.
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f)

Os administradores não assinavam documentos sem conhecer minimamente o seu
conteúdo e significado.

g) Os factos ocorridos não são triviais, são pelo contrário graves, completamente atípicos
e persistentes no tempo, nem poderiam pois passar despercebidos.
h) Uma certa opacidade de funcionamento do Conselho de Administração não impediu os
administradores de conhecerem os factos patrimoniais relevantes.
i)

A segregação de informações apesar de real, não era absoluta, e não impediu os
agentes de conhecerem os factos.

j)

Não só não houve uma regularização em fins de 2002 de erros desconhecidos da
administração e dos directores do CC e da DRI, como a prova demonstra que foram
feitos esforços, sem dúvida, pela estrutura superior do BCP para tornar opaca a
situação nos serviços de base.

k) A constituição de provisões obedece a critérios objectivos definidos em normas.
l)

Castro Henriques, Cristopher de Beck e Alípio Dias não participaram da deliberação
vertida em acta do Conselho de Administração do BCP datada de 13/04/2004.

Capítulo II Jorge Manuel Jardim Gonçalves
Secção I Dos factos praticados pelo arguido
1.

Jorge Manuel Jardim Gonçalves (também nomeado como Jardim Gonçalves),

2.

Assumiu os seguintes cargos no BCP:
a) Presidente do Conselho de Administração do BCP desde a sua fundação (em 1985) até
14/03/2005; (fls. 8346-8352v e 11535-11536, 7613, 12606, 12618) e concentrava em
si os poderes de gestão do BCP (cf. Auto de Declaração Almeida Santos fls. 22578 e a
acumulação de funções com a presidência da administração de empresas do grupo e órgãos do BCP –
fls. 10890-10894, 9073-9077, 9983-9988, 11583, 12293-12299, 13657-13659, 11535-11536; 8983-
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8988, 7700, 7908v e CONT AD 382., fls. 17336, Auto de Declaração Quina Vaz, fls. 22652, Auto de
Declarações Pimenta Santos fls. 22886);

b) Gerente da EAI (EA Internacional, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda. – sociedade
pertencente ao universo empresarial do BCP até 15/07/2004), pelo menos desde 2001,
tendo comunicado a sua renúncia a 25/06/2004; (fls. 10890-10894, 9073-9077, 99839988, 11583, 12293-12299);
c) Presidente do Conselho de Administração da Seguros e Pensões Gere, SGPS, S.A.,
pelo menos, entre 08/05/2003 e 15/03/2005; (fls. 13657-13659);
d) Presidente do Conselho Superior do BCP, funções que exerceu de 14/03/2005 até
31/12/2007; (fls. 11535-11536; 8983-8988, 7700, 7908v);
e) Presidente do Conselho de Auditoria do BCP desde 2005 até 13/03/2006; (fls. 7700,
7791v, 7918);
f)

Presidente do Conselho Geral e de Supervisão do BCP nos anos de 2006 (tendo sido
eleito a 13/03/2006) e 2007 (funções a que renunciou a 31/12/2007). (fls. 7908, 89838988, 7918 e 7918v).

3.

Enquanto Presidente do Conselho de Administração do BCP, para além das funções que
exercia nos termos legais, tinha a seu cargo, com relevância para o presente processo, os
seguintes pelouros660:
a) no ano de 1999 tinha a seu cargo os pelouros da Auditoria e da Direcção de Relações
com os Investidores (DRI); (fls. 8346 e 8346v);
b) no ano de 2000 tinha a seu cargo o pelouro da DRI (fls. 8347v);
c) no ano de 2001 tinha a seu cargo os pelouros do Centro Corporativo e da DRI (fls.
8348v);

660

Quanto à DRI estes factos são consistentes com a contestação do Arguido A. (artigos 142-247, fls. 17568-17578,
maxime 142-143).
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d) no ano de 2002 tinha a seu cargo os pelouros do Centro Corporativo e da DRI (fls.
8350);
e) no ano de 2003 tinha a seu cargo os pelouros do Centro Corporativo e da DRI (fls.
8351v);
f)

no ano de 2004 tinha a seu cargo os pelouros do Centro Corporativo, da DRI e do
Compliance Office (fls. 8352v, 8347v).

4.

O Conselho de Auditoria do BCP, do qual o arguido Jardim Gonçalves foi Presidente, é um
órgão estatutário que, pelo menos, em 2005: (fls. 7762v, 24581)
a) tinha como principais funções proceder ao acompanhamento permanente da actividade
dos auditores externos da sociedade e pronunciar-se sobre a respectiva designação,
exoneração e relações com a sociedade, avaliar e acompanhar os procedimentos
internos relativos à recepção e ao tratamento de queixas e dúvidas relacionadas com
temas contabilísticos e propor ao Conselho de Administração a adopção das medidas
ou correcções que entendesse pertinente; e
b) reuniu trimestralmente com a presença dos membros do Conselho de Administração
com os pelouros da Contabilidade e Auditoria e (no exercício de 2005) procedeu à
análise dos seguintes temas: apresentação das contas dos trimestres; controlo dos
riscos e acompanhamento dos indicadores prudenciais; acompanhamento da actividade
dos auditores externos; acompanhamento da actividade da auditoria interna; e análise
de alterações das políticas contabilísticas.

5.

Beneficiou das seguintes procurações (com poderes de voto discricionários), no período
compreendido entre 2000 e 2004, emitidas por entidades intervenientes nas operações
supra descritas no Título VI:
a) procuração emitida, a 21/02/2000, pela Sherwell (International) Limited para sua
representação na Assembleia Geral do BPA de 28/02/2000; (fls. 10105)
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b) procuração, emitida a 21/02/2000, pela Dazla para a representar na Assembleia Geral
do BPA de 28/02/2000; (fls. 10106)
c) procurações emitidas, a 22/02/2000, pelas off-shore Cayman então designadas Top
Assets Ltd., Prime Securities Ltd. e Portfolio Investments Ltd. para sua representação
na Assembleia Geral do BPA de 28/02/2000; (fls. 10102-10104)
d) procuração emitida, a 29/02/2000, pela Millennium Securities Limited para sua
representação na Assembleia Geral do BPA de 15/03/2000; (fls. 10107)
e) procuração emitida, a 29/02/2000, pela Top Assets Ltd. para sua representação na
Assembleia Geral do BPA de 15/03/2000; (fls. 10108)
f)

procuração emitida, a 29/02/2000, pela Prime Securities Ltd. para sua representação na
Assembleia Geral do BPA de 15/03/2000; (fls. 10109)

g) procuração emitida, a 29/02/2000, pela Portfolio Investments Ltd. para sua
representação na Assembleia Geral do BPA de 15/03/2000; (fls. 10110)
h) procuração emitida, a 03/03/2000, pela Camden Consulting Ltd. para sua
representação na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2000; (fls. 10116)
i)

procuração emitida, a 03/03/2000, pela Savanah International Ltd. para sua
representação na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2000; (fls. 10117)

j)

procuração emitida, a 03/03/2000, pela Gobi Associates Ltd. para sua representação na
Assembleia Geral do BCP de 15/03/2000; (fls. 10118)

k) procuração emitida, a 03/03/2000, pela Continental Investments Ltd. para sua
representação na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2000; (fls. 10120)
l)

procuração emitida, a 06/03/2000, pela Sherwell para sua representação na Assembleia
Geral do BCP de 15/03/2000; (fls. 10121)

m) procuração emitida, a 06/03/2000, pela Sherwell para sua representação na Assembleia
Geral do BPA de 15/03/2000; (fls. 10112)
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n) procuração emitida, a 06/03/2000, pela Somerset (Ilha de Man) para sua representação
na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2000; (fls. 10113)
o) procuração emitida, a 06/03/2000, pela Hendry para sua representação na Assembleia
Geral do BCP de 15/03/2000; (fls. 10114)
p) procuração emitida, a 06/03/2000, pela Sevendale para sua representação na
Assembleia Geral do BCP de 15/03/2000; (fls. 10115)
q) procuração emitida, a 10/03/2000, pela Dazla para sua representação na Assembleia
Geral do BPA de 15/03/2000; (fls. 10111)
r)

procuração emitida, a 10/03/2000, pela Dazla para sua representação na Assembleia
Geral do BCP de 15/03/2000; (fls. 10119)

s)

procuração emitida, a 26/09/2000, pela Anchorage Investments Ltd. para sua
representação na Assembleia Geral do BCP de 16/10/2000; (fls. 10122)

t)

procuração emitida, a 26/09/2000, pela Pier Securities Ltd. para sua representação na
Assembleia Geral do BCP de 16/10/2000; (fls. 10124)

u) procuração emitida, a 26/09/2000, pela Vickers Investments Ltd. para sua
representação na Assembleia Geral do BCP de 16/10/2000; (fls. 10126)
v) procuração emitida, a 28/09/2000, pela Sevendale para sua representação na
Assembleia Geral do BCP de 16/10/2000; (fls. 10123)
w) procuração emitida, a 28/09/2000, pela Sherwell para sua representação na Assembleia
Geral do BCP de 16/10/2000; (fls. 10125)
x) procuração emitida, a 28/09/2000, pela Dazla para sua representação na Assembleia
Geral do BCP de 16/10/2000; (fls. 10127)
y) procuração emitida, a 12/03/2001, pela Dazla para sua representação na Assembleia
Geral do BCP de 26/03/2001; (fls. 10129)
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z) procuração emitida, a 19/03/2001, pela Sherwell para sua representação na Assembleia
Geral do BCP de 26/03/2001; (fls. 10128)
aa) procuração, emitida a 19/03/2001, pela Hendry para sua representação na Assembleia
Geral do BCP de 26/03/2001; (fls. 10130)
bb) procuração emitida, a 19/03/2001, pela Sevendale para sua representação na
Assembleia Geral do BCP de 26/03/2001; (fls. 10131)
cc) procuração emitida, a 04/03/2002, pela Sherwell para sua representação na Assembleia
Geral do BCP de 18/03/2002; (fls. 10132)
dd) procuração emitida, a 04/03/2002, pela Hendry para sua representação na Assembleia
Geral do BCP de 18/03/2002; (fls. 10134)
ee) procuração emitida, a 04/03/2002, pela Sevendale para sua representação na
Assembleia Geral do BCP de 18/03/2002; (fls. 10135)
ff) procuração emitida, a 08/03/2002, pela Dazla para sua representação na Assembleia
Geral do BCP de 18/03/2002; (fls. 10133)
gg) procuração emitida, a 31/01/2003, pela Sherwell para sua representação na Assembleia
Geral do BCP de 24/02/2003; (fls. 10136)
hh) procuração emitida, a 31/01/2003, pela Dazla para sua representação na Assembleia
Geral do BCP de 24/02/2003; (fls. 10137)
ii) procuração emitida, a 31/01/2003, pela Hendry para sua representação na Assembleia
Geral do BCP de 24/02/2003; (fls. 10138)
jj) procuração emitida, a 31/01/2003, pela Victory Capital Investments Limited para sua
representação na Assembleia Geral do BCP de 24/02/2003; (fls. 10139)
kk) procuração, emitida a 31/01/2003, pela Sevendale Limited para sua representação na
Assembleia Geral do BCP de 24/02/2003; (fls. 10140)

518

ll) procuração emitida, a 20/02/2003, pelo ABN AMRO para sua representação na
Assembleia Geral do BCP de 24/02/2003; (fls. 10141-10143)
mm) procuração emitida, a 26/02/2004, pela Hendry para sua representação na Assembleia
Geral do BCP de 15/03/2004; (fls. 10560)
nn) procuração emitida, a 26/02/2004, pela Sherwell para sua representação na Assembleia
Geral do BCP de 15/03/2004; (fls. 10561)
oo) procuração emitida, a 26/02/2004, pela Somerset (Ilha de Man) para sua representação
na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2004; (fls. 10562)
pp) procuração emitida, a 26/02/2004, pela Sevendale para sua representação na
Assembleia Geral do BCP de 15/03/2004; (fls. 10564)
qq) procuração emitida, a 09/03/2004, pela Victory Capital Investments Limited para sua
representação na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2004. (fls. 10563)
6.

Praticou actos – de aprovação, de representação, de dar instruções – relativos a entidades
off-shore e relativos à transmutação (de parte) das perdas sofridas (através de operações
relacionadas com o sector imobiliário) entre os anos de 1996 e 2004:
a) deu instruções, em 1996, ao arguido António Castro Henriques para que este:
(i) Recebesse Góis Ferreira (accionista do BCP que era amigo do arguido desde
criança; (fls. 11323 e artigo 425 da contestação do arguido António Castro
Henriques, a fls. 16245))
(ii) Procedesse à constituição e assunção por este último de novos veículos off-shore;
(Auto de declarações do arguido António Castro Henriques, a fls. 21447-21450, e
artigos 331-342 da contestação de António Castro Henriques, a fls. 16220-16222 e
mandatos de gestão a fls. 176-178, 307-309 e 431v-434)
(iii) Concedesse crédito a estas off-shore para aquisição de acções BCP. (Auto de
declarações do arguido António Castro Henriques, a fls. 21447-21450, e artigos
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331-342 da contestação de António Castro Henriques, a fls. 16220-16222 e
mandatos de gestão a fls. 176-178, 307-309 e 431v-434)
b) aprovou, a 17/01/2000, em reunião do Conselho de Administração do BCP, ratificar as
operações individuais; (de risco) aprovadas (por Administradores do BCP) referentes à
Sherwell (fls. 13555-13555v)
c) aprovou, a 14/02/2000, em reunião do Conselho de Administração do BCP, ratificar os
despachos (de Administradores do BCP) de aprovação e de renovação/reclassificação
de limites apostos sobre as fichas da Sherwell e da Dazla; (fls. 13559-13559v)
d) representou, na Assembleia Geral do BCP de 24/03/1999, as seguintes off-shore:
Sherwell e Sevendale (fls. 12728, 12665);
e) representou, na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2000, as seguintes off-shore:
Sherwell, Sevendale, Hendry, Somerset (Ilha de Man), Camden Consulting Ltd,
Savanah International Ltd, Gobi Associates Ltd, Dazla e Continental; (fls. 12776 e
12777)
f)

representou, na Assembleia Geral do BCP de 16/10/2000, as seguintes off-shore:
Anchorage Investments Ltd, Sevendale, Pier Securities Ltd, Sherwell, Vickers
Investmentes Ltd e Dazla; representou, ainda, Góis Ferreira; (fls. 12815)

g) representou, na Assembleia Geral do BCP de 26/03/2001, as seguintes off-shore:
Sherwell, Sevendale, Dazla e Hendry; representou, ainda, Moreira Rato; (fls. 12868,
12921 e 12931v)
h) representou, na Assembleia Geral do BCP de 18/03/2002, as seguintes off-shore:
Sherwell, Sevendale, Hendry e Dazla; (fls. 12935)
i)

representou, na Assembleia Geral do BCP de 24/02/2003, as seguintes off-shore:
Sherwell, Dazla, Sevendale, Hendry; representou, ainda, o ABN AMRO (no decurso
da vigência das “ABN Notes” supra descritas); (fls. 13007 e 13007v, 3301, 8351,
7378)
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j)

tendo sido alertado, pelo arguido António Rodrigues, para a situação das off-shore
Cayman (inexistência de UBO, detenção de elevada participação em acções BCP e
elevadas perdas geradas) em finais de 2002, nessa altura deu instruções de
“regularização” aos arguidos António Rodrigues e Filipe Pinhal (Auto de Declarações do
arguido António Rodrigues a fls. 24160-24161, fls. 24298, Auto de Declarações do arguido Filipe
Pinhal, a fls. 21422-21423 e carta do arguido Filipe Pinhal ao Governador do Banco de Portugal, fls.
15636);

k)

convidou, em 2003, Joaquim Miguel Paupério a assumir a EA; (Auto de Declarações de
Joaquim Miguel Paupério a fls. 23713, 23723, Auto de Declarações do arguido António Castro
Henriques, a fls. 21426)

l)

aprovou, a 08/01/2004, em Conselho de Administração do BCP: (i) ratificar operação
de crédito concedido à EA; (ii) encarregar o Centro Corporativo e a Direcção de
Auditoria de organizar e supervisionar “planos de regularização” específicos relativos
a acções próprias recebidas em garantia e créditos concedidos a sociedades
domiciliadas em centros off-shore; (fls. 13588-13589, 13590)

m) representou, na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2004, as seguintes off-shore:
Sevendale, Hendry, Sherwell, Somerset (Ilha de Man), Victory Capital Investments
Ltd. “1” e Victory Capital Investments Limited; (fls. 13085, 13164)
n) tomou conhecimento, em 2004, através do auditor externo, do risco da exposição
creditícia do BCP face à EA resultante do contrato de financiamento no montante de €
600.181.334,67 que o banco havia concedido à EA; (Auto de Declarações de Vítor
Ribeirinho, a fls. 23360)
o) aprovou decisão, que foi aditada à versão inicial da acta de reunião do Conselho de
Administração do BCP de 13/04/2004, de ratificar a alienação à Townsend da
totalidade do capital social da CI, por € 26.136.371,60, em simultâneo com a
assunção por aquela sociedade da totalidade do saldo devedor de outras
entidades (Moreira Rato, João Bernardino Gomes e Ilídio Duarte Monteiro) no
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montante de € 593.697.585,63; aprovação que pressupôs a constituição pela
Townsend, para garantia da totalidade das responsabilidades assumidas, de penhor
sobre participação a adquirir na CI e de hipoteca ou garantia equivalente sobre os
imóveis detidos e a adquirir pela CI; (fls. 2688 e 13565, Autos de Declarações a fls.
23134-23138, 23566-23570, 21455-21456)
p) aprovou, a 15/09/2004, em reunião do Conselho de Administração do BCP,
designadamente, a ratificação dos despachos de aprovação (de Administradores do
BCP) das operações referentes à Sherwell e à Sevendale; (fls. 13608 e 13610)
q) apreciou, a 12/11/2004, em reunião do Conselho de Administração do BCP, o “ponto
de situação” das respostas a ofícios e pedidos de informação do Banco de Portugal,
designadamente, no que respeita: ao “plano de regularização” das situações relativas
ao financiamento a entidades domiciliadas em centros off-shore a implementar nos
exercícios de 2004 e 2005; às entidades sem confirmação do “ultimate beneficial
owner” (UBO) em que este assuma com todo o seu património a responsabilidade
pelos créditos; (fls. 13573, 13574 e 13574v)
r)

tomou conhecimento, pelo menos a 19/01/2005, em reunião do Conselho de
Administração do BCP, de ofício do Banco de Portugal remetido ao BCP, datado de
27/12/2004, no qual o Banco de Portugal informou que, relativamente aos créditos
concedidos a membros do Conselho Superior e a entidades em centros “Off-shore”,
aguardava a apresentação de um “ponto de situação” sobre as medidas deliberadas
pelo Conselho de Administração do BCP em 12/11/2004, as quais deveriam ser
objecto de uma referência explícita no próximo relatório sobre as provisões
económicas. (fls. 12062, 12068v)

7.

Relativamente à aprovação de documentos de prestação de contas do BCP para divulgação,
o arguido praticou os seguintes factos:
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a) aprovou submeter à Assembleia Geral do BCP, enquanto Presidente do Conselho de
Administração do BCP, designadamente, os documentos de prestação de contas do
BCP referentes aos anos de 1998 até 2004 (respectivamente em 23/02/1999,
24/01/2000, 19/01/2001, 22/01/2002, 20/01/2003, 19/01/2004 e 19/01/2005); (fls.
7613, 12596, 13490-13495, 13497-13504, 13505-13515, 13516-13518, 13519-13531,
13532-13538, 13539-13548)
b) não formulou nem suscitou reparos, enquanto Presidente do Conselho de Auditoria do
BCP, relativamente aos documentos de prestação de contas do BCP referentes ao ano
de 2005; (fls. 7762v e 7799v)
c) recomendou à Assembleia Geral do BCP, enquanto Presidente do Conselho Geral e de
Supervisão, a aprovação dos documentos de prestação de contas do BCP referentes ao
ano 2006; (fls. 7762, 7921, 7918, 7920, 7762v e 7799v, 7918 e 7918v)
d) interveio nas Assembleias Gerais de aprovação de contas em nome próprio e/ou como
procurador, pelo menos, entre os anos de 1999 e 2006. (fls. 12620-13313)

Secção II Da imputação da conduta (facto típico objectivo)
1.

O facto típico objecto do presente processo consiste na comunicação ou divulgação de
informação não completa, não verdadeira e ilícita (artigos 7.º, 389.º/1/a e 401.º do CdVM,
64.º, 65.º e 406.º e 441.º do CSC, 10.º do Código Penal, ex vi artigo 32.º do RGCORD e
16.º do RGCORD).

2.

O arguido Jardim Gonçalves realizou, por quatro vezes, o facto típico ao praticar actos
determinantes e adequados para a divulgação de documentos de prestação de contas que
eram não completos, não verdadeiros e ilícitos. Com efeito, o arguido:
a) aprovou submeter à Assembleia Geral do BCP documentos de prestação de contas do
BCP referentes aos anos de 2003 e 2004 (respectivamente em 20/01/2003, 19/01/2004
e 19/01/2005) que eram não completos, não verdadeiros e ilícitos (fls. 7613, 12596,
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13490-13495, 13497-13504, 13505-13515, 13516-13518, 13519-13531, 13532-13538,
13539-13548);
b) não formulou nem suscitou reparos, enquanto Presidente do Conselho de Auditoria do
BCP, podendo e devendo fazê-lo quer pelo cargo societário que assumia quer pela sua
intervenção prévia (anos de 2003 e 2004), relativamente aos documentos de prestação
de contas do BCP referentes ao ano de 2005 que eram não completos, não
verdadeiros e ilícitos (fls. 7762v e 7799v);
c) recomendou à Assembleia Geral do BCP a aprovação dos documentos de prestação de
contas do BCP referentes ao ano 2006 que eram não completos, não verdadeiros e
ilícitos (fls. 7762, 7921, 7918, 7920, 7762v e 7799v, 7918 e 7918v).
3.

O arguido, em momentos anteriores aos referidos, praticou, ainda, por acção e por omissão,
outros factos que foram causalmente relevantes para a realização da infracção. Com efeito,
como resulta dos factos supra descritos (Secção I do presente Capítulo), o arguido teve
intervenção em factos patrimoniais e do processo contabilístico e omitiu, ainda, o controlo
devido sobre as operações, factos patrimoniais e factos do processo contabilístico que
determinaram a situação patrimonial, financeira e reditual do BCP que, subsequentemente,
não foi retratada de forma verdadeira e apropriada na informação financeira aprovada e
divulgada.

4.

Estes contributos causalmente relevantes para o ilícito praticado perdem, contudo,
autonomia infraccional em função dos factos posteriormente praticados, por acção ou
omissão, pelo arguido e que, como se disse, foram determinantes e adequados para
provocar o resultado ilícito: (i) aprovar, (ii) não formular ou suscitar reparos e (iii)
recomendar a aprovação dos referidos documentos de prestação de contas para
divulgação, na qualidade em que o arguido o fez. A sua relevância limita-se à
determinação concreta da sanção. O mesmo se diga relativamente a factos posteriores à
infracção que por acção ou omissão contribuam para o reforço ou manutenção da falsidade
das contas divulgadas.
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Secção III Da imputação subjectiva (facto típico subjectivo)
1.

O arguido Jardim Gonçalves praticou os factos supra descritos (Secção I do presente
Capítulo) de forma consciente e voluntária.

2.

É inquestionável que o arguido conhecia e quis aprovar, aceitar ou recomendar a aprovação
dos documentos de prestação de contas do BCP referentes aos anos de 2003 a 2006 nos
exactos termos em que estes foram divulgados, porquanto se trata de factos próprios.

3.

O arguido conhecia a verdadeira situação patrimonial, financeira e reditual do BCP e,
por isso, sabia que os documentos de prestação de contas relativos aos anos de 2003 a
2006661 não espelhavam de forma verdadeira e apropriada a situação do banco. Ainda
assim, o arguido quis: (i) aprovar naqueles termos os documentos de prestação de contas
do BCP referentes aos anos de 2003 e 2004, (ii) não formular ou suscitar reparos
relativamente aos documentos de prestação de contas do BCP referentes ao ano de 2005 e
(iii) recomendar a aprovação naqueles termos dos documentos de prestação de contas do
BCP referentes ao ano de 2006; tendo toda esta informação sido divulgada nos exactos
termos em que foi respectivamente aprovada, aceite ou recomendada pelo arguido.

4.

Ao actuar desta forma consciente e voluntária o arguido praticou com dolo directo (artigo
14.º/1 do Código Penal, ex vi artigo 32.º do RGCORD) as infracções que lhe são imputadas
(artigos 7.º e 389.º/1/a CdVM).

5.

O conhecimento, pelo arguido, da verdadeira situação patrimonial, financeira e reditual do
BCP resulta do conhecimento que este tinha das entidades identificadas no presente
processo (nomeadamente as off-shore Cayman, as off-shore Góis Ferreira e as entidades
referidas na vertente imobiliária), da sua verdadeira natureza e situação patrimonial e das
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A informação financeira consolidada era preparada pelo Centro Corporativo de que o mesmo, pelo menos, entre
2001 e 2004, foi sempre o titular do pelouro (fls. 8348v, 8350, 8351v, 8352v).
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operações por elas realizadas – o que é evidenciado (i) pela informação que o arguido
dispunha, (ii) pela sua participação directa nos factos e (iii) pela elevada experiência
profissional e elevado conhecimento do negócio bancário, em geral, e do BCP, em
particular.
6.

Com efeito, de entre os demais factos supra descritos (na Secção I do presente Capítulo)
destaca-se, em síntese, que o arguido Jardim Gonçalves, enquanto Presidente, concentrava
em si os poderes de gestão do BCP (cf. Auto de Declaração Almeida Santos fls. 22578 e a
acumulação de funções com a presidência da administração de empresas do grupo e órgãos
do BCP – fls. 10890-10894, 9073-9077, 9983-9988, 11583, 12293-12299, 13657-13659,
11535-11536; 8983-8988, 7700, 7908v e contestação do arguido Alípio Dias 382., fls.
17336, Auto de Declaração Quina Vaz, fls. 22652, Auto de Declarações Pimenta Santos
fls. 22886) e:

7.

(A) Conhecia as off-shore Cayman uma vez que, desde logo, beneficiou de procurações
emitidas pelas mesmas e representou muitas delas em Assembleias Gerais do BCP (fls.
10102-10104, 10107-10110, 10116-10121, 10112-10115, 10119, 10122, 10124, 10126,
12776-12777, 12815). Em acréscimo:

8.

Não só conhecia as referidas off-shore como sabia indubitavelmente, pelo menos, desde
finais de 2002, que as off-shore Cayman haviam acumulado avultadas perdas e que as
mesmas eram detidas pelo próprio BCP uma vez que, nessa data:
(i). haviam sido geradas perdas nas Off-shore Cayman que resultaram da diminuição do
valor de cotação da participação accionista detida no BCP que havia sido constituída
pela DRI – departamento de que o arguido Jardim Gonçalves, desde 1999 até 2004, foi
sempre o titular do pelouro (fls. 8346 e 8346v, 8347v, 8348v, 8350, 8351v, 8352v, 8347v);
(ii). o arguido foi alertado para aquela situação pelo arguido António Rodrigues, (Auto de
Declarações do arguido António Rodrigues a fls. 24160-24161, fls. 24298, Auto de Declarações do
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arguido Filipe Pinhal, a fls. 21422-21423 e carta do arguido Filipe Pinhal ao Governador do Banco de
Portugal, fls. 15636);

(iii). a mesma foi objecto de conversas entre o arguido Jardim Gonçalves e os arguidos
António Rodrigues e Filipe Pinhal – como resulta das afirmações destes (Auto de
Declarações do arguido António Rodrigues, a fls. 24160-24161 e fls. 24298, Auto de Declarações do
arguido Filipe Pinhal, a fls. 21422-21423, carta do arguido Filipe Pinhal ao Governador do BdP, a fls.
15637, o que também é confirmado pela contestação do arguido Alípio Dias (artigo 277, a fls. 17297);

(iv). foi o próprio arguido Jardim Gonçalves que deu instruções para que se procedesse
à “regularização” das Off-shore Cayman que resultaram na celebração do contrato
com o ABN (de 29/11/2002) e na assunção meramente nominal das Off-shore Cayman
por Frederico Moreira Rato, João Bernardino Gomes e Ilídio Duarte Monteiro, sem
que estes assumissem os riscos e benefícios inerentes às mesmas (cf. Auto de
Declarações do arguido António Rodrigues, a fls. 24160-24161 e fls. 24298, Auto de
Declarações do arguido Filipe Pinhal, a fls. 21422-21423, carta do arguido Filipe
Pinhal ao Governador do BdP, a fls. 15637);
(v). foi o próprio arguido que, na Assembleia Geral do BCP de 24/02/2003 (cf. fls. 3301,
8351, 7378) representou os direitos de voto inerentes às acções BCP que se
mantiveram na esfera das Off-shore Cayman, não obstante a transferência jurídica da
titularidade (nominal) das acções para o ABN (cláusula 3/i (rights and procedures) do
Anexo 2 (Product Conditions), a fls. 6132).
9.

O que bem demonstra que o arguido Jardim Gonçalves também conhecia que a titularidade
das Off-shore Cayman por Frederico Moreira Rato, Ilídio Duarte Monteiro e Bernardino
Gomes não era efectiva, mas meramente nominal.

10.

(B) Conhecia a dissimulação das perdas das off-shore Cayman na vertente imobiliária
uma vez que, designadamente, (i) sabendo que as perdas existiam e não haviam sido
reconhecidas nos documentos de prestação de contas do BCP, (ii) conhecendo as
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determinações recebidas do Banco de Portugal que resultaram na necessidade de proceder
a uma listagem completa de todos os “veículos” domiciliados em centros off shore com
exposição do Grupo (BCP) perante os mesmos, assim como dos activos subjacentes e
menção de existência de declaração escrita dos “ultimate beneficial owners” com assunção
pessoal e integral de responsabilidade (cf. acta do CA do BCP, a fls. 13588-13597, e carta
enviada pelo arguido Filipe Pinhal ao Governador do BdP a fls. 15638) (iii) actuou de
modo a proceder a uma substituição dos créditos que o BCP detinha sobre as off-shore
Cayman por créditos sobre uma sociedade do ramo imobiliário (a EA), ocultando as perdas
não reveladas (cf. carta enviada pelo arguido Filipe Pinhal ao Governador do BdP a fls.
15638) – conforme se passa a demonstrar:
11.

(i) Desde logo, foi o próprio arguido Jardim Gonçalves que convidou Joaquim Miguel
Paupério a assumir a EA (Auto de Declarações de Joaquim Miguel Paupério a fls. 23713,
23723, Auto de Declarações do arguido António Castro Henriques, a fls. 21426).
Posteriormente,

12.

(ii) O arguido teve pleno conhecimento do crédito no montante de € 600.181.334,67
concedido à EA pelo BCP, e dos termos e condições neste estabelecidos, uma vez que foi
alertado pelo auditor externo para o risco desta exposição creditícia – como declarou
perante a CMVM Vítor Ribeirinho (fls. 23360).

13.

(iii) O arguido aprovou a decisão, que foi aditada à versão inicial da acta de reunião do
Conselho de Administração do BCP de 13/04/2004, de ratificar a alienação à Townsend da
totalidade do capital social da CI, por € 26.136.371,60 e que permitiu, em simultâneo, a
transferência para a Townsend da dívida de € 593.697.585,63 que havia sido nominalmente
assumida por Frederico Moreira Rato, Ilídio Duarte Monteiro e Bernardino Gomes (fls. 2688
e 13565, Autos de Declarações a fls. 23134-23138, 23566-23570, 21455-21456)

14.

(iv) Estas operações só se compreendem como actos praticados num quadro de
dissimulação de perdas que o arguido necessariamente conhecia. Com efeito:
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15.

Por um lado, o contrato de financiamento de mais de € 600 milhões concedidos pelo BCP à
EA – que o arguido conheceu (Auto de Declarações de Vítor Ribeirinho, a fls. 23360) –
consistia numa simples carta endereçada à EA, assinada por dois administradores do BCP
(os arguidos Filipe Pinhal e António Castro Henriques), que nem sequer exigia a
formalização de quaisquer garantias reais por parte da EA (contrato a fls. 2527-2528,
12414-12416) – ao arrepio dos procedimentos bancários (e de prudência). Sendo certo, em
acréscimo, que o arguido Jardim Gonçalves sabia que a EA – sociedade que o próprio
havia convidado Joaquim Miguel Paupério a assumir – não tinha condições para per se
fazer face ao serviço da dívida (relatório e contas EA, a fls. 10174-10196, 10197-10220,
10221-10242, 10243-10268, 10271-10293, 10270 vide também Auto de Declarações de
Joaquim Miguel Paupério, a fls. 23730-23731). O arguido tendo tido conhecimento deste
contrato e dos termos e condições neste estabelecidos, – tendo sido alertado para o mesmo
pelo auditor externo (Auto de Declarações de Vítor Ribeirinho, a fls. 23360) – não
diligenciou no sentido da constituição das provisões devidas, nem procurou obter garantias
pessoais de Joaquim Miguel Paupério. Ex adverso, a ausência de qualquer reacção do
arguido para pôr fim ao contrato ou para reformular significativamente as suas condições
quando informado pelo auditor só permite concluir que era algo conforme à sua vontade. O
que só se explica porquanto o arguido sabia que o contrato havia sido celebrado, (pelo
menos) com o seu consentimento, e que o mesmo visava ocultar as perdas geradas pelas
off-shore Cayman.

16.

Por outro lado, recorda-se que o arguido sabia que Frederico Moreira Rato, João
Bernardino Gomes e Ilídio Duarte Monteiro haviam assumido apenas nominalmente as
dívidas das off-shore Cayman (sem assumir os riscos e benefícios). Pelo que quando o
arguido, em 2004, aprovou que essas mesmas dívidas fossem assumidas pela Townsend
sabia que este acto visava permitir a substituição de devedor (cf. carta enviada pelo arguido
Filipe Pinhal ao Governador do BdP, a fls. 15637). Foi necessariamente assim porquanto o
arguido bem sabia que o facto da Townsend assumir as avultadas dívidas das Off-shore
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Cayman não tinha qualquer racionalidade económica para a Townsend uma vez que esta
sociedade (i) não só não tinha qualquer relação (nem formal, nem efectiva) com Frederico
Moreira Rato, João Bernardino Gomes e Ilídio Duarte Monteiro como (ii) aceitou passar a
assumir uma avultada dívida que não tinha gerado. Em acréscimo, o arguido também sabia
que (iii) a Townsend não oferecia quaisquer garantias (adicionais) enquanto sociedade
devedora. Pelo que o facto do arguido aprovar esta operação demonstra que o arguido bem
conhecia e acompanhava todas as operações de ocultação de perdas.

17.

(C) Conhecia as off-shore Góis Ferreira e sabia que estas eram detidas pelo próprio
BCP uma vez que foi o próprio arguido que deu instruções, em 1996, a António Castro
Henriques (arguido neste processo) para que este:
(i). Recebesse Góis Ferreira (accionista do BCP que era amigo do arguido desde criança
(fls. 11323 e artigo 425 da contestação do arguido António Castro Henriques, a fls.
16245);
(ii). Procedesse à constituição e assunção por este último de novos veículos offshore; (Auto
de declarações do arguido António Castro Henriques, a fls. 21447-21450, e artigos
331-342 da contestação de António Castro Henriques, a fls. 16220-16222 e mandatos
de gestão a fls. 176-178, 307-309 e 431v-434)
(iii). Concedendo crédito a estas off-shore para aquisição de acções BCP (Auto de
declarações do arguido António Castro Henriques, a fls. 21447-21450, e artigos 331342 da contestação de António Castro Henriques, a fls. 16220-16222 e mandatos de
gestão a fls. 176-178, 307-309 e 431v-434). Em acréscimo:

18.

O arguido Jardim Gonçalves sabia que as off-shore Góis Ferreira haviam adquirido posição
accionista relevante no BCP uma vez que:
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(i). O próprio representou algumas destas off-shore em Assembleias Gerais do BCP (fls.
10105, 10121, 10112-10115, 10123, 10125, 10128, 10130-10132, 10136, 10138, 10140, 10560-10562,
10564, 12728, 12665, 12776-12777, 12815, 12868, 12935, 13007, 13007v, 13085, 13164) e

(ii). Esta posição accionista foi adquirida através de mandatos concedidos ao BCP que
foram executados através da DRI (departamento de que o arguido Jardim Gonçalves
pelo menos, desde 1999 até 2004, foi sempre o titular do pelouro (fls. 8346 e 8346v,
8347v, 8348v, 8350, 8351v, 8352v, 8347v).

19.

Acresce que o arguido Jardim Gonçalves sabia que essa aquisição havia sido feita com
recurso a crédito do BCP, garantido exclusivamente por acções BCP, e que havia gerado
avultadas perdas (i) não só porque conhecia a degradação do valor da acção BCP que se
registava desde 2001, como porque (ii) aprovou ratificar operações de crédito referentes a
algumas destas sociedades (13555-13555v, 13559, 13608 e 13610).

20.

O arguido Jardim Gonçalves sabendo das perdas sofridas por estas off-shore não
diligenciou no sentido da constituição de provisões, nem procurou que fossem obtidas
quaisquer garantias pessoais de Góis Ferreira (ao contrário do que é o procedimento
normal da banca) o que, atento o circunstancialismo descrito, só se explica porquanto o
arguido sabia que o verdadeiro detentor das off-shore Góis Ferreira era o BCP.

21.

Sendo certo que, pelo menos desde 2004, em acréscimo, o arguido tinha de estar
especialmente atento às acções próprias recebidas e aos créditos concedidos a sociedades
domiciliadas em centros off-shore – como resulta dos planos de regularização
determinados pelo Banco de Portugal de que o mesmo foi tomando conhecimento (fls.
13588-13589, 13608 e 13610).

22.

Não se identificam elementos que excluam a ilicitude ou a culpabilidade do agente, pelo
que se confirma a responsabilidade indiciada pela realização do tipo legal de infracção.
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Secção IV Dos concursos
1.

Cada uma das infracções ao artigo 7.º do CdVM constitui uma contra-ordenação muito
grave, sancionável com coima de € 25.000 a € 2.500.000, nos termos do artigo 388.º/1/a do
CdVM.

2.

Nos termos dos artigos 7.º, 389.º/1/a e 401.º do CdVM, 64.º, 65.º e 406.º e 441.º do CSC,
10.º do Código Penal, ex vi artigo 32.º do RGCORD e 16.º do RGCORD são-lhe
imputadas 4 infracções (relativas às divulgações dos documentos de prestação de contas
referentes aos anos de 2003 a 2006) em concurso real e efectivo.

Secção V Da medida da sanção
Na determinação da sanção aplicada foram ainda consideradas as seguintes circunstâncias, nos
termos do artigo 405.º/1, 2 e 4 do CdVM, do artigo 18.º do RGCORD, e do artigo 71.º do Código
Penal, aplicável ex vi do artigo 32.º RGCORD:
a) A elevada situação socioeconómica do Arguido;
b) A sua conduta anterior: aprovou submeter à Assembleia-geral do BCP,
designadamente, os documentos de prestação de contas do BCP referentes aos anos de
1998 até 2002 (respectivamente em 23/02/1999, 24/01/2000, 19/01/2001, 22/01/2002,
20/01/2003);
c) O facto de o arguido não ter antecedentes contra-ordenacionais na área dos mercados
de valores mobiliários;
d) O grau de culpa do arguido:
i.

O facto do Arguido ter sido Presidente do BCP desde a fundação (em 1985) até
14/03/2005 e ter continuado a assumir o desempenho de funções relevantes no BCP
até 31/12/2007;
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O arguido era, à data dos factos, uma pessoa com elevada experiência profissional e
elevado conhecimento das áreas bancária e de valores mobiliários, em geral, e do
BCP, em particular; bem conhecendo os especiais deveres de transparência que
sobre si recaíam e os efeitos nocivos para o mercado e para a confiança neste de
informação não transparente, sobretudo a relativa à situação económico-financeira;
ii.

O facto de o BCP ter atingido uma tão grande dimensão que permite ao arguido
invocar o seu papel no desenvolvimento e modernização do sistema bancário
português, de ter contribuído para o desenvolvimento da economia nacional e ter
contribuído para a solidez do sistema bancário (artigos 28-41 e 517-565 da contestação do
arguido Jardim Gonçalves, fls. fls. 15257, 15373-15385 e Autos de Declarações a fls. 23319
(Norberto Rosa), 23381 (Belmira Cabral) e 23401 (Morais Varela)

iii.

A sua conduta posterior não revelou qualquer espécie de arrependimento ou
tentativa espontânea de repor a qualidade da informação ou de compensar os
investidores que tenham sido influenciados nas suas decisões pela informação que
recebiam;

iv.

O facto do não reconhecimento nos documentos de prestação de contas das perdas
geradas pelas off-shore Cayman e Góis Ferreira e das acções BCP por estas detidas
ter facilitado a manutenção da estrutura accionista (fragmentária) do BCP e do
modelo de governação do BCP, a que o arguido presidiu.

e) O grau de ilicitude dos factos concretos praticados pelo arguido:
i.

o seu cargo de presidente do Conselho de Administração do BCP que lhe conferia
não apenas o poder efectivo de controlar em último grau a sua actividade mas
igualmente deu imagem de credibilidade à sua gestão e informação financeira;

ii. o seu domínio reforçado dos factos: por via do Conselho de Auditoria
influenciando a designação de auditores externos, e avaliando e acompanhando
permanentemente a auditoria interna bem como as políticas contabilísticas do
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BCP; pelo pelouro do CC, entre 2001 e 2004, e da DRI, entre 1999 e 2004; pela
representação das off-shore em Assembleias Gerais do BCP;
iii. a sua intervenção em factos patrimoniais, como as ratificações em Conselho de
Administração em 2000 e 2004;
iv. violação dos deveres de completude e licitude em quatro das infracções;
v.

o tempo prolongado em que durou a sua contribuição para os factos e a
diversidade de condutas praticadas.

f)

Quanto ao grau de ilicitude reflectido nos efeitos em relação ao BCP:
(i) o facto do BCP ser uma instituição de crédito autorizada para o exercício de todas
as actividades de intermediação financeira (fls. 8057-8278);
(ii) a dimensão internacional que o BCP assumiu (mais de 1.600 sucursais, 4,6
milhões de clientes, numa rede que incluía múltiplos escritórios de representação
e Bancos na Polónia, Grécia, Turquia, Roménia, Nova Iorque, Angola,
Moçambique) (fls. 8057-8278);
(iii) o facto do BCP se ter tornado o maior banco privado português e o efeito
sistémico que daí deriva.

g) Quanto ao grau de ilicitude reflectido nos efeitos em relação ao mercado:
i.

o facto do BCP ser um emitente com acções admitidas à negociação na Bolsa de
Valores de Lisboa desde 1987, que pertencem ao PSI 20 (índice que reúne as
acções mais líquidas) desde 31/12/1992 (data em que o índice foi criado) (fls.
6086-6088, 11789-11790, 11807-11819, 14144 e 14145);

ii. o facto do BCP ter chegado a ter mais de 200.000 accionistas e de as acções do
BCP terem, entre 2003 e 2006, um free-float (acções pertencentes a participantes
não qualificados) sempre superior a 50% (fls. 7343, 7539, 7701, 7909v, 14158v,
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7613 e 12596, 13490-13495, 13497-13504, 13505-13515, 13516-13518, 1351913531, 13532-13538, 13539-13548, 13549, 13550-13554, 21750);
iii. o facto do BCP ter sido um emitente cotado internacionalmente desde 1996 até
2003 na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE – New York Stock Exchange) e
até 2003 nas Bolsa de Valores de Amesterdão (Euronext Amesterdam), Londres
(London Stock Exchange) e Frankfurt (Frankfurt Stock Exchange) (fls. 7341v e
8057-8278);
iv. o facto do valor declarado (pelo BCP) de capitais próprios ter chegado a estar
sobreavaliado em 21% em 2002 e 2003 e em 17% em 2004 (fls. 12591v – Quadro
21);
v.

o período de tempo durante o qual o arguido sabia que o mercado não tinha
conhecimento de documentos de prestação de contas do BCP que dessem uma
imagem verdadeira e apropriada da situação económico-financeira da sociedade
e dos resultados das operações por esta realizadas (pelo menos desde 2002 até
2006);

vi. os elevados montantes das perdas ocultadas pelo BCP que atingiram em
31/12/2003 o valor de € 593.605.594 (cf. fls. 12585v e 12591v – Quadros 17 e 21,
respectivamente);
vii. o facto da ocultação das perdas ter terminado após a publicitação, por iniciativa de
terceiros, de alguns dos factos que geraram as perdas sofridas pelo BCP (fls.
12540-12547);
viii. só nas contas referentes a 31/12/2007, divulgadas a 24/04/2008 no SDI, o BCP
introduziu correcção às contas passadas de molde a que a informação financeira
divulgada passasse a ser verdadeira e apropriada (fls. 7228, 8057-8277, 81898190 e 13639).
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Secção VI Da determinação da sanção
1.

Com os fundamentos expostos, deliberou o Conselho Directivo da CMVM aplicar ao
Arguido:
a)

uma coima de € 600.000 (seiscentos mil euros), nos termos dos artigos 389.º/1/a e
388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima de € 25.000 a
€ 2.500.000), pela divulgação de informação não verdadeira a 31/03/2004;

b)

uma coima de € 600.000 (seiscentos mil euros), nos termos dos artigos 389.º/1/a e
388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima de € 25.000 a
€ 2.500.000); pela divulgação de informação não verdadeira a 11/04/2005;

c)

uma coima de € 400.000 (quatrocentos mil euros), nos termos dos artigos 389.º/1/a e
388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima de € 25.000 a
€ 2.500.000); pela divulgação de informação não verdadeira a 20/04/2006;

d)

uma coima de € 300.000 (trezentos mil euros), nos termos dos artigos 389.º/1/a e
388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima de € 25.000 a
€ 2.500.000) pela divulgação de informação não verdadeira a 28/06/2007;

2.

A moldura concursal abstracta situa-se entre € 25.000 (vinte e cinco mil euros) e €
5.000.000 (cinco milhões de euros), nos termos do artigo 19.º do RGCORD.

3.

A moldura concursal concreta situa-se entre € 600.000 (seiscentos mil euros) e € 1.900.000
(um milhão e novecentos mil euros), nos termos do artigo 19.º RGCORD.

4.

Feito o cúmulo jurídico das coimas concretamente aplicadas, supra referidas, nos termos
do citado artigo 19.º RGCORD, e atentas as circunstâncias do caso concreto, o Conselho
Directivo deliberou aplicar ao Arguido a coima única de € 1.000.000 (um milhão de
euros).

Sanção acessória
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5.

Tendo em consideração o descrito na Medida da Sanção e o disposto nos artigos 404.º e
405.º do CdVM e 21.º do RGCORD, o Conselho Directivo deliberou aplicar,
cumulativamente com a coima referida supra, a sanção acessória de:
a)

Interdição temporária do exercício pelo infractor da profissão ou da actividade a que
a contra-ordenação respeita (artigo 404.º, n.º 1, alínea b) do CdVM), pelo período de
5 (cinco) anos;

b)

Inibição do exercício de funções de administração, direcção, chefia ou fiscalização e,
em geral, de representação de quaisquer intermediários financeiros no âmbito de
alguma ou de todas as actividades de intermediação em valores mobiliários ou outros
instrumentos financeiros (artigo 404.º, n.º 1, alínea c) do CdVM), pelo período de 5
(cinco) anos.

6.

As referidas sanções acessórias são:
a)

Adequadas aos fins de prevenção geral e especial662, uma vez que a consistência da
conduta do agente demonstrou que o mesmo violou manifesta e gravemente os
deveres que são inerentes ao exercício dos cargos que desempenhou. Com efeito,
como referem ANTÓNIO DE OLIVEIRA MENDES e JOSÉ DOS SANTOS
CABRAL663, “Sendo a sanção acessória, como a própria terminologia indica, um
mais relativamente à sanção principal – coima -, a mesma não pode deixar de ser
considerada, como doutamente refere Figueiredo Dias relativamente às penas
acessórias, uma censura adicional pelo facto cometido pelo agente, desempenhando
uma função preventiva adjuvante da coima664”;

662

Cf. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 21 de Fevereiro de 2007, Processo n.º 7818/2006-3, no qual é
referido, a propósito da sanção inibitória de proibição de conduzir veículos com motor que “tem a natureza de uma
pena acessória e traduz-se numa censura adicional pelo crime praticado, por se revelar especialmente censurável e
visa o efeito de prevenção geral de intimidação e de prevenção especial”.
663
Notas ao Regime Geral das Contra-Ordenações e Coimas, 2.ª Edição, 2004, Almedina, p. 66.
664
Direito Penal Português Parte Geral II – As Consequências Jurídicas do Crime, 1.ª Edição, 1993, p. 96.
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b)

Necessárias, dado que a prática da contra-ordenação pelo agente prejudicou a
estabilidade e a confiança do mercado, essenciais num clima de crise nacional e
internacional e em que a confiança nos operadores financeiros é um pilar
fundamental665. Com efeito, é fundamental que o arguido não possa, pelo exercício
das funções de que vem inibido, suscitar novas suspeições sobre a credibilidade das
instituições em que venha a exercer funções;

c)

Proporcionais666, tendo em conta a gravidade e perigo concretos que a conduta do
agente provocou no mercado de instrumentos financeiros, o prolongamento no tempo
das suas condutas e os efeitos provocados, a dimensão dos prejuízos não reportados
nas contas do BCP, o facto de este ser uma das maiores instituições financeiras do
país – com o impacto que isso tem no sistema financeiro português –, a sofisticação
da metodologia utilizada para obter a falta de qualidade da informação financeira e o
elevado grau de culpa documentado nos factos. Em acréscimo, e conforme já
resultou provado nos capítulos supra, o agente, pelo âmbito das suas funções e
responsabilidade na esfera da pessoa colectiva em causa, possuía um especial dever
de não cometer as infracções.

665

Referem SIMAS SANTOS e LOPES DE SOUSA, anotando o artigo 21.º do RGCORD, que “A interdição [do
exercício de profissões ou actividades] só pode ser decretada, como resulta do n.º 2 do art. 21.º-A, quando há uma
relação entre a contra-ordenação e a função ou actividade exercida e se mostra inequivocamente que há (…)
violação grave dos deveres que o exercício desta impõe. Trata-se de casos em que a prática da contra-ordenação é
susceptível de ter reflexos negativos directos e evidentes na própria função pública ou de interesse público exercida,
designadamente afectando o seu prestígio.” Cf. Contra-Ordenações, Anotações ao Regime Geral, 4.ª Edição,
Fevereiro 2007, Vislis Editores, p. 229.
666
Afirmam os mesmos autores que, “para além do preenchimento dos requisitos legais de que depende a aplicação
das sanções, deverá ser formulado, na decisão condenatória, um juízo fundamentado sobre as razões ligadas à
gravidade da infracção e à culpa do agente que justificam, em termos de razoabilidade e proporcionalidade, a
aplicação da sanção”. Cf. Contra-Ordenações, Anotações ao Regime Geral, ob cit…, p. 227.
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Capítulo III Filipe de Jesus Pinhal
Secção I Dos factos praticados pelo arguido
1.

Filipe de Jesus Pinhal (também nomeado como Filipe Pinhal),

2.

Assumiu os seguintes cargos no BCP:
a) Membro do Conselho de Administração do BCP667, pelo menos, desde 1998 até
15/01/2008 (fls. 8346-8355, 11542-11544);
b) Vice-Presidente do Conselho de Administração do BCP de 1998 a 30/08/2007; (fls.
6736v, 6866v, 7087, 7111, 7290v, 7378v, 7538, 7776, 7791);
c) Presidente do CA da CI desde 1/08/1991 (fls. 9367), em substituição de Christopher de
Beck (fls. 9365) até 17/06/1993 (fls. 9368-9369);
d) Gerente da EAI (sociedade pertencente ao universo empresarial do BCP até
15/07/2004), pelo menos desde 2001, tendo comunicado a sua renúncia a 25/06/2004
(fls. 10890-10894, 9073-9077, 9983-9988, 11583, 12293-12299 e 15655);
e) Membro do Conselho de Administração da Seguros e Pensões Gere, SGPS, S.A., pelo
menos, de 17/04/2006 a 06/08/2006 (fls. 13632, 13633, 13635);
f)

Em 2006 integrava a Comissão de Riscos com o Arguido B., Arguido A., Paulo
Teixeira Pinto, Christopher de Beck, António Rodrigues, António Castro Henriques
(fls. 7980);

g) Presidente do Conselho de Administração da Seguros e Pensões Gere, SGPS, S.A.,
pelo menos, de 07/08/2006 a 15/01/2008 (fls. 13632, 13633, 13635);
h) Presidente do Conselho de Administração do BCP de 31/08/2007 a 15/01/2008 (fls.
8262v, 11542-11544).

667

Em 2006 o BCP adoptou um novo modelo de governo corporativo baseado no modelo dualista (Conselho de
Administração Executivo, Conselho Geral e de Supervisão). (cf. 7837, 6235v)
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3.

Enquanto membro do Conselho de Administração do BCP (na qualidade de VicePresidente ou de Presidente, respectivamente), para além das funções que exercia nos
termos legais, tinha a seu cargo, com relevância para o presente processo, os seguintes
pelouros:
a) nos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003 tinha a seu cargo o pelouro da Comissão de
Riscos Internacional; (fls. 8347v, 8348v, 8350, 8351v)668
b) no ano de 2002 tinha a seu cargo o pelouro da Direcção de Contabilidade; (fls.
8350)669
c) no ano de 2004 tinha a seu cargo o pelouro do Compliance Office; (fls. 8352v)670
d) no ano de 2006 tinha a seu cargo a sub-comissão de Acompanhamento do Fundo de
Pensões do Grupo BCP; (fls. 8355v)
e) no ano de 2007 tinha a seu cargo as seguintes Direcções (do BCP): Risk Office,
Compliance Office, Centro Corporativo671, Contabilidade, DRI672 e Auditoria. (fls.
8263)

4.

Beneficiou das seguintes procurações (com poderes de voto discricionários), no período
compreendido entre 2001 e 2004, emitidas por entidades intervenientes nas operações
supra descritas no Título VI:
a) procuração emitida, a 12/03/2001, pela Dazla para sua representação na Assembleia
Geral do BCP de 26/03/2001 (em caso de ausência de Jardim Gonçalves); (fls. 10129)

668

Alternante, de acordo com a contestação do arguido Filipe Pinhal (artigos 366-418, fls.
371. a 372).
669
Alternante, de acordo com a contestação do arguido Filipe Pinhal (artigo 377, fls. 15656).
670
Alternante, de acordo com a contestação do arguido Filipe Pinhal (artigos 366-418, fls.
375-377).
671
Alternante, de acordo com a contestação do arguido Filipe Pinhal (artigos 287-298, fls.
294. a 296).
672
Alternante, de acordo com a contestação do arguido Filipe Pinhal (artigos 366-418, fls.
371. a 381. e 389. a 392).

15655-15667, maxime
15655-15667, maxime
15634-15640, maxime
15655-15667, maxime

540

b) procuração emitida, a 08/03/2002, pela Dazla para sua representação na Assembleia
Geral do BCP de 18/03/2002 (em caso de ausência de Jardim Gonçalves); (fls. 10133)
c) procuração emitida, a 31/01/2003, pela Victory para sua representação na Assembleia
Geral do BCP de 24/02/2003 (em caso de ausência de Jardim Gonçalves); (fls. 10139)
d) procuração emitida, a 20/02/2003, pelo ABN AMRO para sua representação na
Assembleia Geral do BCP de 24/02/2003 (em caso de ausência de Jardim Gonçalves);
(fls. 10141-10143)
e) procuração emitida, a 09/03/2004, pela Victory para sua representação na Assembleia
Geral do BCP de 15/03/2004 (na ausência de Jardim Gonçalves) (fls. 10563).
5.

Praticou actos – de aprovação, de execução, de representação, de delegação de poderes, de
autorização, de assinatura de contratos, de negociação, de estabelecimento de contactos –
relativos a entidades off-shore e relativos à transmutação (de parte) das perdas sofridas
(através de operações relacionadas com o sector imobiliário) entre os anos de 1998 e 2007:
a) autorizou a concessão e renovação de créditos à Hendry, à Sherwell, à Sevendale
(entre 1998 e 2006) (fls. 286, 439v, 3922, 163v, 438v, 3773, 11580, 592, 1136, 1608, 1913, 2020,
2210, 633, 3326v, 5313, 3825, 3074, 435, 3824, 3914, 3990, 159, 281v, 282, 3764, 3913, 28v, 158,
3723);

b) autorizou a concessão de crédito inicial (17/02/2000) à Somerset (Ilha de Man) no
valor de € 40 milhões, e sucessivas renovações (fls. 33v, 46, 47);
c) autorizou a concessão de créditos (alguns dos quais iniciais – entre € 10 milhões e € 60
milhões) e renovação às 17 off-shore Cayman (pelo menos entre 13/03/2000 e
28/11/2002) (fls. 591, 591v, 1033, 1037v-1043v, 1606, 1603-1619, 1912, 1916-1922, 2209, 22132218, 1420v, 1421, 1424v-1430, 1714, 1714v, 2019, 727v, 632, 728, 2019, 935, 1034, 1034v, 1135,
1135v, 1222v, 1321, 1421, 1510v, 1511, 1511v, 1607, 1714v, 1515, 1515v, 1808, 1912, 1912v, 1913v,
2103, 2209v, 592, 1136, 1421v, 1608, 1913, 2020, 2210, 633);
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d) aprovou, a 17/01/2000, em reunião do Conselho de Administração do BCP ratificar as
operações individuais (de risco) aprovadas (por Administradores do BCP) referentes à
Sherwell (fls. 13555-13555v);
e) aprovou, a 14/02/2000, em reunião do Conselho de Administração do BCP ratificar os
despachos (de Administradores do BCP) de aprovação e de renovação/reclassificação
de limites apostos sobre as fichas da Sherwell e da Dazla (fls. 13559-13559v);
f)

representou João Bernardino Gomes nas Assembleias Gerais do BCP de 18/03/2002,
de 15/03/2004 e de 14/03/2005 (fls. 12994v, 13157, 13232v);

g) tomou conhecimento, em finais de 2002, através do arguido António Rodrigues, da
situação em que, à data, se encontravam as off-shore Cayman (inexistência de UBO,
detenção de elevada participação em acções BCP e elevadas perdas geradas), o que foi
objecto de conversas entre o arguido Filipe Pinhal e os arguidos António Rodrigues e
Jardim Gonçalves (Auto de Declarações do arguido Filipe Pinhal, a fls. 21413-21414 e 2142221423, Auto de Declarações do arguido António Rodrigues, a fls. 24160-24161 e 24298 e carta do
arguido Filipe Pinhal ao Governador do BdP, a fls. 15637)

h) recebeu instruções do arguido Jardim Gonçalves, em fins de 2002, no sentido de
regularizar a situação das off-shore Cayman, instruções que executou (Auto de
Declarações do arguido Filipe Pinhal, a fls. fls. 21413-21414 e 21422-21423, Auto de Declarações do
arguido António Rodrigues, a fls. 24160-24161 e 24298 e carta do arguido Filipe Pinhal ao Governador
do BdP, a fls. 15637);

i)

conferiu poderes ao Arguido B., a 28/11/2002, para este exercer, em nome e por conta
do BCP, as procurações, datadas de 28/11/2002, emitidas pelas off-shore Cayman;
Arguido B., ao abrigo destes poderes, celebrou, a 29/11/2002, o supra referido
contrato com o ABN AMRO (fls. 3326v e 3299v);

j)

contactou, em Dezembro de 2002, Frederico Moreira Rato, João Bernardino Gomes e
Ilídio Duarte Monteiro para que estes aceitassem ser formalmente designados
beneficial owner (beneficiário económico) das off-shore Cayman (sem que estes
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assumissem os riscos e benefícios inerentes às mesmas) (fls. 11384, 11515-11516, 5274,
Auto de Declarações do arguido Filipe Pinhal a fls. 21422-21423, artigos 427-432 da contestação do
arguido Filipe Pinhal, fls. a fls. 15669-15670. O que é confirmado pelas declarações prestadas pelo
Arguido António Rodrigues (Auto de Declarações de António Rodrigues a fls. 24160-24161 e 24298),
pela contestação do arguido António Rodrigues (artigos 169-174, a fls. 15749-15752)), pela contestação
do arguido Jardim Gonçalves (os artigos 509-511, a fls. 15372, artigo 602, fls. 15389, artigos 607-609, a
fls. 15389-15390 e artigos 616-617, fls. 15391-15392) e é congruente com o teor da carta enviada pelo
arguido Filipe Pinhal ao Governador do Banco de Portugal (fls. 15637, p. 20));

k) autorizou, a 30/12/2003, a concessão de crédito a Moreira Rato, João Bernardino
Gomes e Ilídio Duarte Monteiro ao montante de € 589.992.107,4) (que tinha como
finalidade a assunção total das dívidas das sociedades nas quais estes surgissem como
beneficiários económicos) (fls. 2742v, 2743v, 2744v, 2326-2327);
l)

reuniu com Joaquim Miguel Paupério, seu amigo, para “definição dos termos da
reestruturação da EA” – como ambos declararam perante a CMVM – (Auto de
Declarações do arguido Filipe Pinhal, a fls. 21425-21426 e 21427, e Auto de
Declarações de Joaquim Miguel Paupério, a fls. 23713-23724)

m) autorizou, a 05/01/2004, a transferência das responsabilidades da Branson Global
Limited para a Dazla (fls. 3073v);
n) aprovou, a 08/01/2004, em Conselho de Administração do BCP: (i) ratificar operação
de crédito concedido à EA; (ii) encarregar o Centro Corporativo e a Direcção de
Auditoria de organizar e supervisionar “planos de regularização” específicos relativos
a acções próprias recebidas em garantia e créditos concedidos a sociedades
domiciliadas em centros off-shore (fls. 13588-13589, 13590);
o) autorizou, a 30/01/2004, a concessão de crédito a Joaquim Miguel Paupério no
montante de € 9.000.000 (fls. 9623);
p) assinou, a 25/03/2004, contrato pelo qual o BCP concedeu crédito, de €
600.181.334,67, à EA (fls. 2527 a 2532, 10869-10879, 12414-12416, 11857-11859);
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q) autorizou as transferências de fundos do BCP para a EA a 29/03/2004, na sequência do
contrato de financiamento celebrado entre o BCP e a EA; (fls. 2532v, 10880, 10910)
r)

enviou ao Banco de Portugal lista de financiamentos a off-shore em 1/04/2004 (fls.
3230 - 3270)

s)

aprovou decisão, que foi aditada à versão inicial da acta de reunião do Conselho de
Administração do BCP de 13/04/2004, de ratificar a alienação à Townsend da
totalidade do capital social da CI, por € 26.136.371,60, em simultâneo com a
assunção por aquela sociedade da totalidade do saldo devedor de outras
entidades (Moreira Rato, João Bernardino Gomes e Ilídio Duarte Monteiro) no
montante de € 593.697.585,63; aprovação que pressupôs a constituição pela
Townsend, para garantia da totalidade das responsabilidades assumidas, de penhor
sobre participação a adquirir na CI e de hipoteca ou garantia equivalente sobre os
imóveis detidos e a adquirir pela CI; (fls. 2688 e 13565)

t)

tomou conhecimento de débito de € 5.397.500 em conta da EA por crédito em conta
da EAI, a 29/06/2004; (fls. 10911)

u) autorizou a amortização parcial (de € 204.602.500) do financiamento concedido à EA
(de € 600.181.334,67) com data-valor de 30/06/2004; (fls. 10912)
v) aprovou, a 15/09/2004, em reunião do Conselho de Administração do BCP,
designadamente, a ratificação dos despachos de aprovação (de Administradores do
BCP) das operações referentes à Sherwell e à Sevendale; (fls. 13608 e 13610)
w) apreciou, a 12/11/2004, em reunião do Conselho de Administração do BCP, o “ponto
de situação” das respostas a ofícios e pedidos de informação do Banco de Portugal,
designadamente, no que respeita: ao “plano de regularização” das situações relativas
ao financiamento a entidades domiciliadas em centros off-shore a implementar nos
exercícios de 2004 e 2005; às entidades sem confirmação do “ultimate beneficial
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owner” (UBO) em que este assuma com todo o seu património a responsabilidade
pelos créditos; (fls. 13573, 13574 e 13574v)
x) recebeu e-mail do arguido Luís Gomes, a 13/12/2004, dando o seu acordo no
“processo de aquisição do Grupo Edifícios Atlântico (EA) pelo Eng. Miguel Paupério
(MP)”; (fls. 10397)
y) autorizou o financiamento pelo BCP à EA de € 97.392.839, a 16/12/2004, no âmbito
do processo de aquisição do Grupo Edifícios Atlântico por Joaquim Miguel Paupério,
tendo em vista a reestruturação do passivo; (fls. 10397-10399)
z) tomou conhecimento, pelo menos a 19/01/2005, em reunião do Conselho de
Administração do BCP, de ofício do Banco de Portugal remetido ao BCP, datado de
27/12/2004, no qual o Banco de Portugal informou que, relativamente aos créditos
concedidos a membros do Conselho Superior e a entidades em centros “Off-shore”,
aguardava a apresentação de um “ponto de situação” sobre as medidas deliberadas
pelo Conselho de Administração do BCP em 12/11/2004, as quais deveriam ser
objecto de uma referência explícita no próximo relatório sobre as provisões
económicas; (fls. 12062, 12068v)
aa) aprovou, a 30/05/2005, em reunião do Conselho de Administração do BCP, que o
Fundo de Pensões do Grupo fosse dotado de acções da EDP e da Friends Provident e
papel comercial emitido pela CI; (fls. 2688v)
bb) negociou, em Junho de 2006, com Joaquim Miguel Paupério a entrega ao BCP da CI,
operação que o arguido aprovou em reunião do Conselho de Administração Executivo
do BCP, a 18/06/2007, e que determinou a liquidação integral da dívida remanescente
originada pelo empréstimo contraído pela EA junto do BCP (que tinha um valor
superior a € 600 milhões); (fls. 2689v, 2756v, 5986, 10619 e Auto de Declarações de
Joaquim Miguel Paupério a fls. 23730, 23737-23738, 23717-23718)
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cc) aprovou, em reunião do Conselho de Administração Executivo do BCP, a 05/03/2007,
conceder suprimentos à CI num montante global de USD 39 milhões, com vista ao seu
investimento no Projecto «Baía de Luanda» (fls. 2689, 2819v, 10613);
dd) aprovou a proposta da EA, a 18/06/2007, em reunião do Conselho de Administração
Executivo do BCP, nos termos da qual, com vista à liquidação integral de empréstimo
contraído pela EA junto do BCP, a EA se propõe entregar, a título de dação em
cumprimento, acções da CI correspondentes a 68,34% do respectivo capital social.
(fls. 2689v, 2756v, 5986, 10619)
6.

Relativamente à aprovação de informação financeira do BCP para divulgação, o arguido
praticou os seguintes factos:
a) aprovou submeter à Assembleia Geral do BCP, designadamente, os documentos de
prestação de contas do BCP referentes aos anos de 1998 até 2006 (respectivamente em
23/02/1999,

24/01/2000,

19/01/2001,

22/01/2002,

20/01/2003,

19/01/2004,

19/01/2005, 24/01/2006 e 24/01/2007); (fls. 7613 e 12596, 13490-13495, 1349713504, 13505-13515, 13516-13518, 13519-13531, 13532-13538, 13539-13548,
13549, 13550-13554)
b) interveio nas Assembleias Gerais de aprovação de contas em nome próprio e/ou como
procurador, pelo menos, entre os anos de 1999 e 2007; (fls. 12620-13486)
c) aprovou, a 17/10/2007, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do
BCP relativas ao 3.º trimestre de 2007; (fls. 13660-13660v)
7.

No que respeita, ainda, à informação financeira do BCP, o arguido a 23/12/2007, na
sequência da notificação da ordem da CMVM (de 21/12/2007), aprovou que o BCP
divulgasse ao mercado o comunicado nos exactos termos em que o mesmo foi divulgado a
23/12/2007 (fls. 12540-12547, 2513-2514, 9095-9098, 13622-13625).
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Secção II Da imputação da conduta (facto típico objectivo)
1.

O facto típico objecto do presente processo consiste na comunicação ou divulgação de
informação não completa, não verdadeira e ilícita (artigos 7.º, 389.º/1/a e 401.º do CdVM,
64.º, 65.º, 406.º e 431.º do CSC, 10.º do Código Penal, ex vi artigo 32.º do RGCORD e 16.º
do RGCORD).

2.

O arguido realizou, por seis vezes, o facto típico ao praticar actos determinantes e
adequados para a (i) divulgação de informação financeira que era não completa, não
verdadeira e ilícita e para (ii) a divulgação de comunicado que era não verdadeiro. Com
efeito, o arguido:
a) aprovou submeter à Assembleia Geral do BCP, designadamente, os documentos de
prestação de contas do BCP referentes aos anos de 2003 a 2006 (respectivamente em
19/01/2004, 19/01/2005, 24/01/2006 e 24/01/2007) que eram não completos, não
verdadeiros e ilícitos (fls. 7613 e 12596, 13490-13495, 13497-13504, 13505-13515,
13516-13518, 13519-13531, 13532-13538, 13539-13548, 13549, 13550-13554);
b) aprovou, a 17/10/2007, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do
BCP relativas ao 3.º trimestre de 2007 que eram não completas, não verdadeiras e
ilícitas (fls. 13660-13660v);
c) aprovou que o BCP divulgasse ao mercado o comunicado que foi divulgado pelo BCP
a 23/12/2007 que era não verdadeiro (fls. 12540-12547, 2513-2514, 9095-9098,
13622-13625).

3.

O arguido, em momentos anteriores aos referidos, praticou, ainda, por acção e por omissão,
outros factos que foram causalmente relevantes para a realização da infracção. Com efeito,
como resulta dos factos supra descritos (Secção I do presente Capítulo), o arguido teve
intervenção em factos patrimoniais e do processo contabilístico e omitiu, ainda, o controlo
devido sobre as operações, factos patrimoniais e factos do processo contabilístico que
determinaram a situação patrimonial, financeira e reditual do BCP que, subsequentemente,
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não foi retratada de forma verdadeira e apropriada na informação financeira aprovada e
divulgada.
4.

Estes contributos causalmente relevantes para o ilícito praticado perdem, contudo,
autonomia infraccional em função dos factos posteriormente praticados pelo arguido e que,
como se disse, foram determinantes e adequados para provocar o resultado ilícito: aprovar
a informação financeira para divulgação. A sua relevância limita-se à determinação
concreta da sanção. O mesmo se diga relativamente a factos posteriores à infracção que,
tendo o mesmo objecto, por acção ou omissão contribuam para o reforço ou manutenção da
falsidade da informação divulgada.

Secção III Da imputação subjectiva (facto típico subjectivo)
1.

O arguido praticou os factos supra descritos (Secção I do presente Capítulo) de forma
consciente e voluntária.

2.

É inquestionável que o arguido conhecia e quis aprovar os documentos de prestação de
contas do BCP referentes aos anos de 2003 a 2006, bem como as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas do BCP relativas ao 3.º trimestre de 2007 e o
comunicado divulgado a 23/12/2007 nos exactos termos em que estes foram divulgados,
porquanto se trata de factos próprios.

3.

O arguido conhecia a verdadeira situação patrimonial, financeira e reditual do BCP e,
por isso, sabia que os documentos de prestação de contas relativos aos anos de 2003 a
2006, bem como as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do BCP relativas
ao 3.º trimestre de 2007 não espelhavam de forma verdadeira e apropriada a situação do
banco. Ainda assim, o arguido quis aprovar naqueles termos: (i) os documentos de
prestação de contas do BCP referentes aos anos de 2003 e 2006, (ii) as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas do BCP relativas ao 3.º trimestre de 2007, e (iii) o
comunicado divulgado a 23/12/2007 (que afirmava que a informação financeira referente
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ao 3.º trimestre de 2007 reflectia integralmente as perdas sofridas pelas Off-shore
Cayman); tendo toda esta informação sido divulgada nos exactos termos em que foi
aprovada pelo arguido.
4.

Ao actuar desta forma consciente e voluntária o arguido praticou com dolo directo (artigo
14.º/1 do Código Penal, ex vi artigo 32.º do RGCORD) as infracções que lhe são imputadas
(artigos 7.º e 389.º/1/a CdVM).

5.

O conhecimento, pelo arguido, da verdadeira situação patrimonial, financeira e reditual do
BCP resulta do conhecimento que este tinha das entidades identificadas no presente
processo (nomeadamente as off-shore Cayman, as off-shore Góis Ferreira e as entidades
referidas na vertente imobiliária), da sua verdadeira natureza e situação patrimonial e das
operações por elas realizadas – o que é evidenciado (i) pela informação que o arguido
dispunha, (ii) pela sua participação directa nos factos e (iii) pela elevada experiência
profissional e elevado conhecimento do negócio bancário, em geral, e do BCP, em
particular.

6.

Com efeito, de entre os demais factos supra descritos (na Secção I do presente Capítulo)
destaca-se, em síntese, que o arguido:

7.

(A) Conhecia as off-shore Cayman e, pelo menos desde o final de 2002673, sabia
indubitavelmente que estas eram detidas pelo próprio BCP e que as mesmas haviam
acumulado avultadas perdas em virtude da diminuição do valor da participação
accionista detida no BCP uma vez que:
(i) foi o próprio que autorizou a concessão de créditos (alguns dos quais iniciais – entre €
10 milhões e € 60 milhões) e a sua renovação às 17 off-shore Cayman (pelo menos

673

Tendo autorizado a concessão e renovação de créditos às 17 off-shore Cayman desde 13/03/2000 é de admitir que
o conhecimento fosse anterior a 2002 (fls. 591, 1033, 1606, 1912, 2209, 1420v, 1714, 727v, 2019, 591v, 632, 728,
935, 1034, 1034v, 1135v, 1222v, 1321, 1421, 1510v, 1607, 1714v, 1808, 1912v, 2103, 2209v, 592, 1136, 1421v,
1608, 1913, 2020, 2210, 633, 3074). Por isso se diz que indubitavelmente desde 2002 que as conhecia.

549

entre 13/03/2000 e 28/11/2002) (fls. 591, 591v, 1033, 1037v-1043v, 1606, 1603-1619, 1912,
1916-1922, 2209, 2213-2218, 1420v, 1421, 1424v-1430, 1714, 1714v, 2019, 727v, 632, 728, 2019,
935, 1034, 1034v, 1135, 1135v, 1222v, 1321, 1421, 1510v, 1511, 1511v, 1607, 1714v, 1515, 1515v,
1808, 1912, 1912v, 1913v, 2103, 2209v, 592, 1136, 1421v, 1608, 1913, 2020, 2210, 633);

(ii) em finais de 2002, (i) foi alertado para aquela situação pelo arguido António
Rodrigues e (ii) a mesma foi objecto de conversas entre si e os arguidos António
Rodrigues e Jardim Gonçalves – como resulta das suas afirmações e do arguido
António Rodrigues (Auto de Declarações do arguido Filipe Pinhal, a fls. fls. 21413-21414 e 2142221423, Auto de Declarações do arguido António Rodrigues, a fls. 24160-24161 e 24298 e carta do
arguido Filipe Pinhal ao Governador do BdP, a fls. 15637);

8.

Em acréscimo o arguido interveio pessoalmente na alegada “regularização” das off-shore
Cayman (que não alterou o facto dos riscos e dos benefícios das off-shore Cayman se terem
mantido no BCP). Com efeito:
i.

conferiu poderes ao Arguido B. que permitiram a celebração do contrato com ABN a
29/11/2002674 (supra referido) (fls. 3326v e 3299v),

ii.

contactou pessoalmente Frederico Moreira Rato, João Bernardino Gomes675 e Ilídio
Duarte Monteiro para lhes propor “contratos” relativos às designadas 17 offshore
Cayman sem que estes assumissem os riscos e benefícios inerentes às mesmas (Auto
de Declarações do arguido Filipe Pinhal a fls. 21422-21423), alega na sua contestação
(artigos 427-432 da contestação do arguido Filipe Pinhal (fls. a fls. 15669-15670). O
que é confirmado pelas declarações prestadas pelo Arguido António Rodrigues (Auto
de Declarações de António Rodrigues a fls. 24160-24161 e 24298), pela contestação
do arguido António Rodrigues (artigos 169-174, a fls. 15749-15752)), pela contestação
do arguido Jardim Gonçalves (os artigos 509-511, a fls. 15372, artigo 602, fls. 15389,

674

Contrato este que, lembra-se, manteve a exposição do BCP às cotações das acções BCP dadas como garantia dos
financiamentos às off shore Cayman e cuja finalidade apenas podia ser a da ocultação das perdas do BCP como se
demonstrou no Título VI, Parte I, Capitulo II.
675
Relembra-se que o arguido Filipe Pinhal, inclusivamente, representou João Bernardino Gomes nas Assembleias
Gerais do BCP de 18/03/2002, de 15/03/2004 e de 14/03/2005 (fls. 12994v, 13157, 13232v).
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artigos 607-609, a fls. 15389-15390 e artigos 616-617, fls. 15391-15392) e é
congruente com o teor da carta enviada pelo arguido Filipe Pinhal ao Governador do
Banco de Portugal (fls. 15637).
9.

Em Dezembro 2003, foi o arguido que contactou novamente Frederico Moreira Rato,
Bernardino Gomes e Ilídio Monteiro, para que estes emitissem declarações de alegada
“assunção pessoal limitada” das dívidas das off-shore Cayman676 (Auto de Declarações de
Filipe Pinhal, a fls. 21423-21425), tendo autorizado a concessão de créditos aos mesmos
(que no total ascendeu ao montante de € 589.992.107,4) (fls. 2742v, 2743v, 2744v, 23262327). Esta operação foi motivada por exigências do Banco de Portugal relativamente a
todas as sociedades off-shore com défices de garantias que não as reforçassem (cf. acta do
CA do BCP, a fls. 13588-13597, e carta enviada pelo arguido Filipe Pinhal ao Governador
do BdP a fls. 15638).

10.

O que bem demonstra que o arguido sabia que a detenção das off-shore Cayman por
Frederico Moreira Rato, Ilídio Duarte Monteiro e Bernardino Gomes não era efectiva mas
meramente nominal.

11.

(B) Conhecia a dissimulação das perdas das off-shore Cayman na vertente imobiliária
uma vez que, designadamente, (i) sabendo que as perdas existiam e não haviam sido
reconhecidas nos documentos de prestação de contas do BCP, (ii) conhecendo as
determinações recebidas do Banco de Portugal que resultaram na necessidade de proceder
a uma listagem completa de todos os “veículos” domiciliados em centros off-shore com
exposição do Grupo (BCP) perante os mesmos, assim como dos activos subjacentes e
menção de existência de declaração escrita dos “ultimate beneficial owners” com assunção
pessoal e integral de responsabilidade (cf. acta do CA do BCP, a fls. 13588-13597, e carta

676

Não se tratou no caso de uma verdadeira assunção pessoal porque nos termos das declarações a mesma ficou
condicionada à possibilidade de exoneração das dívidas mediante dação em pagamento dos activos das sociedades
devedoras (o que operaria automaticamente em caso de morte ou incapacidade permanente ou absoluta do
declarante) (fls. 2498v, 2327v, 2328 e 2328v, 11384-11515-11516)
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enviada pelo arguido Filipe Pinhal ao Governador do BdP a fls. 15638) (iii) actuou de
modo a proceder a uma substituição dos créditos que o BCP detinha sobre as off-shore
Cayman por créditos sobre uma sociedade do ramo imobiliário (a EA), ocultando as perdas
não reveladas – como se passa a demonstrar. Foi o arguido Filipe Pinhal que:
12.

(i) Reuniu com Joaquim Miguel Paupério, seu amigo, para “definição dos termos da
reestruturação da EA”677 – como ambos declararam perante a CMVM (Auto de
Declarações do arguido Filipe Pinhal, a fls. 21425-21426 e 21427 e Auto de Declarações
de Joaquim Miguel Paupério, a fls. 23713-23724).

13.

(ii) A 30/01/2004, autorizou a concessão de crédito a Joaquim Miguel Paupério no
montante de € 9.000.000 utilizado no negócio relativo ao Terreno de Santo António (fls.
9623 e Auto de Declarações de Joaquim Miguel Paupério, a fls. 23714-23724);

14.

(iii) A 25/03/2004, assinou o contrato através do qual o BCP concedeu um crédito de €
600.181.334,67 à EA, estando ciente dos termos e condições neste estabelecidos (fls. 2527
a 2532, 10869-10879, 12414-12416, 11857-11859).
Salienta-se que o contrato de financiamento de mais de € 600 milhões concedido pelo BCP
à EA – sociedade, então, detida por Joaquim Miguel Paupério, por convite do arguido
Jardim Gonçalves – consistia numa simples carta endereçada à EA, assinada pelo arguido
Filipe Pinhal (conjuntamente com o arguido António Castro Henriques) que nem sequer
exigia a formalização de quaisquer garantias reais prévias por parte da EA (contrato a fls.

677

Grupo empresarial de que Filipe Pinhal tinha conhecimento aprofundado, por conhecer bem várias empresas que
dele fizeram parte ao longo do tempo. Lembra-se que foi Presidente do CA da CI desde 1/08/1991 (fls. 9367), em
substituição do arguido Christopher de Beck (fls. 9365) até 17/06/1993 (fls. 9368-9369) e Gerente da EAI
(sociedade pertencente ao universo empresarial do BCP até 15/07/2004), pelo menos desde 2001, tendo comunicado
a sua renúncia a 25/06/2004 (fls. 10890-10894, 9073-9077, 9983-9988, 11583, 12293-12299 e 15655). Conhecia
igualmente a Dazla por desta ter recebido procuração emitida, a 12/03/2001, para sua representação na Assembleia
Geral do BCP de 26/03/2001 (em caso de ausência do arguido Jardim Gonçalves); (fls. 10129) e procuração emitida,
a 08/03/2002, para sua representação na Assembleia Geral do BCP de 18/03/2002 (em caso de ausência do arguido
Jardim Gonçalves) (fls. 10133). E por ter aprovado, a 14/02/2000, em reunião do Conselho de Administração do
BCP ratificar os despachos (de Administradores do BCP) de aprovação e de renovação/reclassificação de limites
apostos sobre as fichas da Sherwell e da Dazla (fls. 13559-13559v). O arguido Filipe Pinhal era aliás um dos
especialistas no sector imobiliário (artigo 422 da contestação do arguido Alípio Dias, fls. 17348), Auto de
Declarações de Azevedo Soares, a fls. 22895 – 22896, Auto de Declarações de Cortes Martins, a fls. 22658).
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2527-2528, 12414-12416) – ao arrepio dos procedimentos bancários (e de prudência).
Sendo certo, em acréscimo, que o arguido sabia que a EA não tinha condições para per se
fazer face ao serviço da dívida (relatório e contas EA, a fls. 10174-10196, 10197-10220,
10221-10242, 10243-10268, 10271-10293, 10270 vide também Auto de Declarações de
Joaquim Miguel Paupério, a fls. 23730-23731).
15.

O facto do arguido Filipe Pinhal (e o arguido António Castro Henriques) ter celebrado
nestes termos um contrato de financiamento tão avultado bem demonstra, atento todo o
circunstancialismo, que o arguido sabia que o mesmo visava ocultação das perdas sofridas
(e não reveladas).

16.

(iv) O arguido aprovou a decisão, que foi aditada à versão inicial da acta de reunião do
Conselho de Administração do BCP de 13/04/2004, de ratificar a alienação à Townsend da
totalidade do capital social da CI, por € 26.136.371,60 e que permitiu, em simultâneo, a
transferência para a Townsend da dívida de € 593.697.585,63 que havia sido nominalmente
assumida por Frederico Moreira Rato, Ilídio Duarte Monteiro e Bernardino Gomes (fls.
2688 e 13565, Autos de Declarações a fls. 23134-23138, 23566-23570, 21455-21456).
Recorda-se que o arguido sabia que Frederico Moreira Rato, João Bernardino Gomes e
Ilídio Duarte Monteiro haviam assumido apenas nominalmente as dívidas das Off-shore
Cayman (sem assumir os riscos e benefícios). Pelo que quando o arguido, em 2004,
aprovou que essas mesmas dívidas fossem assumidas pela Townsend sabia que este acto
visava permitir a substituição de devedor (cf. carta enviada pelo próprio arguido Filipe
Pinhal ao Governador do BdP, a fls. 15637). Foi necessariamente assim porquanto o
arguido bem sabia que o facto da Townsend assumir as avultadas dívidas das Off-shore
Cayman não tinha qualquer racionalidade económica para a Townsend uma vez que esta
sociedade (i) não só não tinha qualquer relação (nem formal, nem efectiva) com Frederico
Moreira Rato, João Bernardino Gomes e Ilídio Duarte Monteiro como (ii) aceitou passar a
assumir uma avultada dívida que não tinha gerado. Em acréscimo, o arguido também sabia
que (iii) a Townsend não oferecia quaisquer garantias (adicionais) enquanto sociedade
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devedora. Pelo que o facto do arguido aprovar esta operação demonstra que o arguido bem
conhecia e acompanhava todas as operações de ocultação de perdas.
O seu acompanhamento da transmutação das perdas para o sector imobiliário foi aliás
contínuo e prolongado no tempo, como se verifica pelo facto de ter recebido já em
13/12/2004 e-mail de Luís Gomes sobre aquisição do grupo EA por Joaquim Miguel
Paupério (fls. 10397).
17.

(v) Por fim, em Junho de 2006, o arguido Filipe Pinhal negociou com Joaquim Miguel
Paupério a entrega ao BCP da CI, operação que o arguido aprovou em reunião do Conselho
de Administração Executivo do BCP, a 18/06/2007, e que determinou a liquidação integral
da dívida remanescente originada pelo empréstimo contraído pela EA junto do BCP (que
tinha um valor superior a € 600 milhões) (fls. 2689v, 2756v, 5986, 10619 e Auto de
Declarações de Joaquim Miguel Paupério a fls. 23730, 23737-23738, 23717-23718).
Conhecendo os demais factos descritos, o arguido ao aprovar esta operação sabia que
estava a concluir o processo de ocultação de perdas que implicava a sobrevalorização do
projecto «Baía de Luanda».

18.

Estas operações, realizadas com a intervenção do arguido, só se compreendem como actos
praticados num quadro de dissimulação de perdas que o arguido necessariamente conhecia.
Não podia ser de outra maneira.

19.

(C) Conhecia as off-shore Góis Ferreira bem como as avultadas perdas por estas
sofridas e sabia que estas eram detidas pelo próprio BCP, uma vez que teve intervenção (i)
na autorização da concessão de crédito inicial (17/02/2000) à Somerset (Ilha de Man) no
valor de € 40 milhões, e sucessivas renovações (fls. 33v, 46, 47), (ii) em renovações de
créditos relativos às sociedades Hendry, à Sherwell e Sevendale e Somerset (BVI) (entre
1998 e 2006) (fls. 286, 439v , 3922, 438v , 3773, 3825, 435, 3824, 3914, 3990, 159, 281v ,
282, 3764, 3913, 28v , 158, 3723) e (iii) na decisão de ratificação, em reuniões do
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Conselho de Administração, de operações referentes a algumas destas sociedades (fls.
13555-13555v, 13559-13559v e 13608 e 13610).
20.

O arguido Filipe Pinhal sabendo das perdas sofridas por estas off-shore não diligenciou,
pelo menos, no sentido da constituição de provisões, nem procurou que fossem obtidas
quaisquer garantias pessoais de Góis Ferreira (ao contrário do que é o procedimento
normal da banca e no BCP).

21.

O arguido alega que nunca teve possibilidade de se aperceber da regularidade ou
irregularidade da sua situação, dado tratar-se de empresas acompanhadas por áreas
comerciais (Private e DRI) que nunca estiveram sob sua supervisão directa (artigo 404, a
fls. 15663). Sucede que não é credível que o arguido – com a sua larga experiência
bancária (Auto de Declarações do arguido Filipe Pinhal, a fls. 21427) – tivesse
reiteradamente concedido/renovado crédito a estas sociedades, que acumularam perdas que
chegaram a atingir mais de € 120 milhões, sem se aperceber que nunca o BCP tinha
procurado obter garantias pessoais, nem feito qualquer esforço para a recuperação do
crédito.

22.

Sendo certo que, pelo menos desde 2004, em acréscimo, o arguido tinha de estar
especialmente atento às acções próprias recebidas e aos créditos concedidos a sociedades
domiciliadas em centros off-shore – como resulta dos planos de regularização
determinados pelo Banco de Portugal de que o mesmo foi tomando conhecimento (fls.
13588-13589, 13608 e 13610).

23.

Não se identificam elementos que excluam a ilicitude ou a culpabilidade do agente, pelo
que se confirma a responsabilidade indiciada pela realização do tipo legal de infracção.

Secção IV Dos concursos
1.

Cada uma das infracções ao artigo 7.º do CdVM constitui uma contra-ordenação muito
grave, sancionável com coima de € 25.000 a € 2.500.000, nos termos do artigo 388.º/1/a do
CdVM.
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2.

Nos termos dos artigos 7.º, 389.º/1/a e 401.º do CdVM, 64.º, 65.º, 406.º e 431.º do CSC,
10.º do Código Penal, ex vi artigo 32.º do RGCORD e 16.º do RGCORD são-lhe
imputadas 6 infracções (relativas às divulgações dos documentos de prestação de contas
referentes aos anos de 2003 a 2006, à informação referente à actividade, resultados e
situação económica e financeira do BCP no 3.º trimestre de 2007 e ao comunicado
divulgado a 23/12/2007) em concurso real e efectivo.

Secção V Da medida da sanção
Na determinação da sanção aplicada foram ainda consideradas as seguintes circunstâncias,
nos termos do artigo 405.º/1, 2 e 4 do CdVM, do artigo 18.º do RGCORD, e do artigo 71.º
do Código Penal, aplicável ex vi do artigo 32.º RGCORD:
a) a elevada situação socioeconómica do Arguido;
b) a sua conduta

anterior: aprovou

submeter à Assembleia-geral

do BCP,

designadamente, os documentos de prestação de contas do BCP referentes aos anos de
1998 até 2002 (respectivamente em 23/02/1999, 24/01/2000, 19/01/2001, 22/01/2002,
20/01/2003);
c) o facto de o arguido não ter antecedentes contra-ordenacionais na área dos mercados
de valores mobiliários;
d) o grau de culpa do arguido:
i.

o facto de ter sido membro do Conselho de Administração do BCP, pelo menos,
de1998 até 15/01/2008, tendo ocupado o cargo de Vice-Presidente e de Presidente;
o arguido era, pois, à data dos factos, uma pessoa com elevada experiência
profissional e elevado conhecimento das áreas bancária e de valores mobiliários,
em geral, e do BCP, em particular; bem conhecendo os especiais deveres de
transparência que sobre si recaíam e os efeitos nocivos para o mercado e para a
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confiança neste de informação não transparente, sobretudo a relativa à situação
económico-financeira;
ii.

ter enviado ao Governador do Banco de Portugal carta, datada de 20/12/2007, antes
de ser deduzida acusação, em que identifica factos relevantes para a compreensão
do processo; o que demonstra vontade de prestar alguma colaboração fls. 1563615639);

iii.

não ter revelado tentativa espontânea de repor a qualidade da informação ou de
compensar os investidores que tenham sido influenciados nas suas decisões pela
informação que recebiam, reiterando, pelo contrário, a confirmação de informação
não verdadeira no comunicado aprovado em 23/12/2007;

e) O grau de ilicitude dos factos concretos praticados pelo arguido:
i. os cargos de Vice-Presidente e de Presidente do Conselho de Administração do
BCP, que exerceu, conferiam-lhe não apenas o poder efectivo de controlar em
último grau a sua actividade mas igualmente deu imagem de credibilidade à sua
gestão e informação financeira;
ii. a sua intervenção em factos patrimoniais entre 1998 e 2007;
iii. violação dos deveres de completude e licitude em cinco das infracções;
iv. o tempo prolongado (entre 1998 e 2007) em que durou a sua contribuição para os
factos e a diversidade de condutas praticadas.
f)

Quanto ao grau de ilicitude reflectido nos efeitos em relação ao BCP:
i.

o facto do BCP ser uma instituição de crédito autorizada para o exercício de todas
as actividades de intermediação financeira (fls. 8057-8278);

ii.

a dimensão internacional que o BCP assumiu (mais de 1.600 sucursais, 4,6 milhões
de clientes, numa rede que incluía múltiplos escritórios de representação e Bancos
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na Polónia, Grécia, Turquia, Roménia, Nova Iorque, Angola, Moçambique) (fls.
8057-8278);
iii.

o facto do BCP se ter tornado o maior banco privado português e o efeito sistémico
que daí deriva.

g) Quanto ao grau de ilicitude reflectido nos efeitos em relação ao mercado:
i. o facto do BCP ser um emitente com acções admitidas à negociação na Bolsa de
Valores de Lisboa desde 1987, que pertencem ao PSI 20 (índice que reúne as
acções mais líquidas) desde 31/12/1992 (data em que o índice foi criado) (fls. 60866088, 11789-11790, 11807-11819, 14144 e 14145);
ii. o facto do BCP ter chegado a ter mais de 200.000 accionistas e de as acções do
BCP terem, entre 2003 e 2006, um free-float (acções pertencentes a participantes
não qualificados) sempre superior a 50% (fls. 7343, 7539, 7701, 7909v, 14158v,
7613 e 12596, 13490-13495, 13497-13504, 13505-13515, 13516-13518, 1351913531, 13532-13538, 13539-13548, 13549, 13550-13554, 21750);
iii. o facto do BCP ter sido um emitente cotado internacionalmente desde 1996 até
2003 na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE – New York Stock Exchange) e
até 2003 nas Bolsa de Valores de Amesterdão (Euronext Amesterdam), Londres
(London Stock Exchange) e Frankfurt (Frankfurt Stock Exchange) (fls. 7341v e
8057-8278);
iv. o facto do valor declarado (pelo BCP) de capitais próprios ter chegado a estar
sobreavaliado em 21% em 2002 e 2003 e em 17% em 2004 (fls. 12591v – Quadro
21);
v. o período de tempo durante o qual o arguido sabia que o mercado não tinha
conhecimento de documentos de prestação de contas do BCP que dessem uma
imagem verdadeira e apropriada da situação económico-financeira da sociedade e
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dos resultados das operações por esta realizadas (pelo menos desde 2002 até
2007);
vi. os elevados montantes das perdas ocultadas pelo BCP que atingiram em 31/12/2003
o valor de € 593.605.594 (cf. fls. 12585v e 12591v – Quadros 17 e 21,
respectivamente);
vii. o facto da ocultação das perdas ter terminado após a publicitação, por iniciativa de
terceiros, de alguns dos factos que geraram as perdas sofridas pelo BCP (fls. 1254012547);
viii. só nas contas referentes a 31/12/2007, divulgadas a 24/04/2008 no SDI, o BCP
introduziu correcção às contas passadas de molde a que a informação financeira
divulgada passasse a ser verdadeira e apropriada (fls. 7228, 8057-8277, 8189-8190
e 13639).

Secção VI Da determinação da sanção
1.

Com os fundamentos expostos, deliberou o Conselho Directivo da CMVM aplicar ao
Arguido:
a)

uma coima de € 400.000 (quatrocentos mil euros), nos termos dos artigos 389.º/1/a e
388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima de € 25.000 a
€ 2.500.000), pela divulgação de informação não verdadeira a 31/03/2004;

b)

uma coima de € 400.000 (quatrocentos mil euros), nos termos dos artigos 389.º/1/a e
388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima de € 25.000 a
€ 2.500.000); pela divulgação de informação não verdadeira a 11/04/2005;

c)

uma coima de € 400.000 (quatrocentos mil euros), nos termos dos artigos 389.º/1/a e
388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima de € 25.000 a
€ 2.500.000); pela divulgação de informação não verdadeira a 20/04/2006;
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d)

uma coima de € 400.000 (quatrocentos mil euros), nos termos dos artigos 389.º/1/a e
388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima de € 25.000 a
€ 2.500.000) pela divulgação de informação não verdadeira a 28/06/2007;

e)

uma coima de € 100.000 (cem mil euros), nos termos dos artigos 389.º/1/a e
388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima de € 25.000 a
€ 2.500.000) pela divulgação de informação não verdadeira a 06/11/2007;

f)

uma coima de € 400.000 (quatrocentos mil euros), nos termos dos artigos 389.º/1/a e
388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima de € 25.000 a
€ 2.500.000) pela divulgação de informação não verdadeira a 23/12/2007.

2.

A moldura concursal abstracta situa-se entre € 25.000 (vinte e cinco mil euros) e €
5.000.000 (cinco milhões de euros), nos termos do artigo 19.º do RGCORD.

3.

A moldura concursal concreta situa-se entre € 400.000 (quatrocentos mil euros) e €
2.100.000 (dois milhões e cem mil euros), nos termos do artigo 19.º RGCORD.

4.

Feito o cúmulo jurídico das coimas concretamente aplicadas, supra referidas, nos termos
do citado artigo 19.º RGCORD, e atentas as circunstâncias do caso concreto, o Conselho
Directivo deliberou aplicar ao Arguido a coima única de € 800.000 (oitocentos mil euros).

Sanção acessória

5.

Tendo em consideração o descrito na Medida da Sanção e o disposto nos artigos 404.º e
405.º do CdVM e 21.º do RGCORD, o Conselho Directivo deliberou aplicar,
cumulativamente com a coima referida supra, a sanção acessória de:
a)

Interdição temporária do exercício pelo infractor da profissão ou da actividade a que
a contra-ordenação respeita (artigo 404.º, n.º 1, alínea b) do CdVM), pelo período de
5 (cinco) anos;
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b)

Inibição do exercício de funções de administração, direcção, chefia ou fiscalização e,
em geral, de representação de quaisquer intermediários financeiros no âmbito de
alguma ou de todas as actividades de intermediação em valores mobiliários ou outros
instrumentos financeiros (artigo 404.º, n.º 1, alínea c) do CdVM), pelo período de 5
(cinco) anos.

6.

A referidas sanções acessórias são:
a)

Adequadas aos fins de prevenção geral e especial678, uma vez que a consistência da
conduta do agente demonstrou que o mesmo violou manifesta e gravemente os
deveres que são inerentes ao exercício dos cargos que desempenhou. Com efeito,
como referem ANTÓNIO DE OLIVEIRA MENDES e JOSÉ DOS SANTOS
CABRAL679, “Sendo a sanção acessória, como a própria terminologia indica, um
mais relativamente à sanção principal – coima -, a mesma não pode deixar de ser
considerada, como doutamente refere Figueiredo Dias relativamente às penas
acessórias, uma censura adicional pelo facto cometido pelo agente, desempenhando
uma função preventiva adjuvante da coima680”;

b)

Necessárias, dado que a prática da contra-ordenação pelo agente prejudicou a
estabilidade e a confiança do mercado, essenciais num clima de crise nacional e
internacional e em que a confiança nos operadores financeiros é um pilar
fundamental681. Com efeito, é fundamental que o arguido não possa, pelo exercício

678

Cf. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 21 de Fevereiro de 2007, Processo n.º 7818/2006-3, no qual é
referido, a propósito da sanção inibitória de proibição de conduzir veículos com motor que “tem a natureza de uma
pena acessória e traduz-se numa censura adicional pelo crime praticado, por se revelar especialmente censurável e
visa o efeito de prevenção geral de intimidação e de prevenção especial”.
679
Notas ao Regime Geral das Contra-Ordenações e Coimas, 2.ª Edição, 2004, Almedina, p. 66.
680
Direito Penal Português Parte Geral II – As Consequências Jurídicas do Crime, 1.ª Edição, 1993, p. 96.
681
Referem SIMAS SANTOS e LOPES DE SOUSA, anotando o artigo 21.º do RGCORD, que “A interdição [do
exercício de profissões ou actividades] só pode ser decretada, como resulta do n.º 2 do art. 21.º-A, quando há uma
relação entre a contra-ordenação e a função ou actividade exercida e se mostra inequivocamente que há (…)
violação grave dos deveres que o exercício desta impõe. Trata-se de casos em que a prática da contra-ordenação é
susceptível de ter reflexos negativos directos e evidentes na própria função pública ou de interesse público exercida,
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das funções de que vem inibido, suscitar novas suspeições sobre a credibilidade das
instituições em que venha a exercer funções;
c)

Proporcionais682, tendo em conta a gravidade e perigo concretos que a conduta do
agente provocou no mercado de instrumentos financeiros, o prolongamento no tempo
das suas condutas e os efeitos provocados, a dimensão dos prejuízos não reportados
nas contas do BCP, o facto de este ser uma das maiores instituições financeiras do
país – com o impacto que isso tem no sistema financeiro português –, a sofisticação
da metodologia utilizada para obter a falta de qualidade da informação financeira e o
elevado grau de culpa documentado nos factos. Em acréscimo, e conforme já
resultou provado nos capítulos supra, o agente, pelo âmbito das suas funções e
responsabilidade na esfera da pessoa colectiva em causa, possuía um especial dever
de não cometer as infracções.

Capítulo IV António Manuel de Seabra e Melo Rodrigues
Secção I Dos factos praticados pelo arguido
1.

António Manuel de Seabra e Melo Rodrigues (também nomeado como António
Rodrigues),

2.

Assumiu os seguintes cargos no BCP:
a) membro do Conselho de Administração do BCP, pelo menos, desde 1999 até
15/01/2008; (fls. 8346-8357, 11542-11544)

designadamente afectando o seu prestígio.” Cf. Contra-Ordenações, Anotações ao Regime Geral, 4.ª Edição,
Fevereiro 2007, Vislis Editores, p. 229.
682
Afirmam os mesmos autores que, “para além do preenchimento dos requisitos legais de que depende a aplicação
das sanções, deverá ser formulado, na decisão condenatória, um juízo fundamentado sobre as razões ligadas à
gravidade da infracção e à culpa do agente que justificam, em termos de razoabilidade e proporcionalidade, a
aplicação da sanção”. Cf. Contra-Ordenações, Anotações ao Regime Geral, ob cit…, p. 227.
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b) gerente da EAI (sociedade pertencente ao universo empresarial do BCP até
15/07/2004), pelo menos desde 2001, tendo comunicado a sua renúncia a 25/06/2004;
(fls. 10890-10894, 9073-9077, 9983-9988, 11583, 12293-12299)
c) membro do Conselho de Administração da Seguros e Pensões Gere, SGPS, S.A., pelo
menos, de 17/04/2006 a 15/01/2008 (fls. 13632, 13633, 13635);
d) membro do Conselho de Administração da PensõesGere – Sociedade Gestora de
Fundos de Pensões, S.A. a partir de 28/12/2007 (fls. 6321).
3.

Enquanto membro do Conselho de Administração do BCP, para além das funções que
exercia nos termos legais, tinha a seu cargo, com relevância para o presente processo, os
seguintes pelouros:
a) Entre 1996 e 2007 teve no seu pelouro a Direcção de Contabilidade (Autos de
Declarações de Barreira Santos, fls. 22172 – 22173, Pina Cabral, fls. 23141, arguido
António Castro Henriques, fls. 21445, Nogueira Chaves fls. 22211);
b) no ano de 1999 tinha a seu cargo os pelouros da Auditoria e da DRI (fls. 8346 e
8346v);
c) no ano de 2000 tinha a seu cargo o pelouro da DRI; (fls. 8347v);
d) no ano de 2001 tinha a seu cargo os pelouros do Centro Corporativo e da DRI; (fls.
8348v);
e) no ano de 2002 tinha a seu cargo os pelouros do Centro Corporativo e da DRI (fls.
8350);
f)

no ano de 2003 tinha a seu cargo os pelouros do Centro Corporativo, da Direcção de
Contabilidade e da DRI; (fls. 8351v)

g) no ano de 2004 tinha a seu cargo os pelouros do Centro Corporativo, da Direcção de
Auditoria e da DRI; (fls. 8352v)
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h) no ano de 2005 tinha a seu cargo os pelouros do Centro Corporativo, da Direcção de
Contabilidade e Informação de Gestão e da DRI; (fls. 8356)
i)

em 2006 integrava a Comissão de Riscos com o Arguido B., Paulo Teixeira Pinto,
Filipe Pinhal, Christopher de Beck, Arguido A., António Castro Henriques e tinha a
seu cargo o pelouro da DRI (fls. 7980, 8356);

j)

no ano de 2007 tinha a seu cargo as seguintes Direcções (do BCP): Risk Office,
Centro Corporativo, Contabilidade e DRI (fls. 8264v);

k) entre Janeiro de 2006 e Setembro de 2007 teve o pelouro da Servitrust (Auto de
Declarações de Amaral de Medeiros, fls. 23807683).
4.

Praticou actos – de aprovação, de execução, de instruir, de delegação de poderes, de
autorização, de ratificação, de celebração de contratos, de estabelecimento de contactos, de
concessão de empréstimos – relativos a entidades off-shore e relativos à transmutação (de
parte) das perdas sofridas (através de operações relacionadas com o sector imobiliário)
entre os anos de 1998 e 2007:
a) presidiu à Assembleia-geral da Servitrust, a 11/03/1998, em representação do
accionista único; (fls. 3417-3418);
b) discutia, com o Centro Corporativo (CC) e os auditores externos, as “As provisões,
bem como as matérias críticas relacionadas com as demonstrações financeiras” (Auto
de Declarações de Vítor Cunha Ribeirinho, fls. 23352);
c)

autorizou a concessão e renovação de créditos à Hendry, à Sherwell, à Sevendale, à
Somerset (Ilha de Man) e às 17 off-shore Cayman (entre 30/12/1996 e 14/02/2007) (fls.
9892, 164v, 3775, 287v, 441, 3925, 305, 3960-3962, 285v, 3921, 285, 3920, 32v, 162v, 284, 438, 3771,
3918, 1137, 1223v, 1321v, 2022, 2104, 592v, 634, 729, 936, 1035, 1422, 1511, 1609, 1808v, 1913v,
2210v, 1715, 1511v, 593, 635, 729v, 937, 1035v, 1137v, 1224, 1322v, 1610, 1715v, 1809, 1914, 2024,

683

Esta sociedade tem como objecto exclusivo a prestação de serviços de trust e de gestão fiduciária não financeira,
com natureza auxiliar e acessória da actividade de instituições de crédito e sociedades financeiras que com ela
estejam em relação de domínio ou grupo, sendo os serviços prestados em exclusivo às referidas entidades e aos
respectivos clientes (fls. 3406, 3411).
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2104v, 2211, 435v, 3991, 636, 730, 938, 1036, 1138, 1224v, 1423, 1611, 1716, 1809v, 2105, 2011v,
593v, 2025,159v, 29, 158v, 3763, 3740, 139, 3722, 70v, 256v, 3765);

d) autorizou a concessão e/ou renovação de créditos das Off-shore Cayman (pelo menos
desde 09/04/2002684) e recebia, no mínimo mensalmente, mapa com indicação do
valor das responsabilidades assumidas pelas off-shore Cayman e do valor da carteira
de valores mobiliários das mesmas (Auto de Declarações de Helena Soares Carneiro
Paolini a fls 24076, fls. 17737-17740-A e 17741-17742 – documentos junto à
contestação);
e) era informado, regularmente, através de mapa com indicação do valor das
responsabilidades assumidas pelas off-shore Góis Ferreira e do valor da carteira de
valores mobiliários das mesmas (artigo 89 da contestação de Miguel Magalhães
Duarte a fls. 17656 e documentos junto à contestação a fls. 17737-17740-A e 1774117742)
f)

presidiu à Assembleia Geral da Servitrust a 11/03/1998, na qualidade de Presidente da
Mesa da Assembleia Geral e em representação do accionista único (fls. 3417-3418);

g) aprovou ratificar as operações individuais (de risco) aprovadas (por Administradores
do BCP) referentes à Sherwell a 17/01/2000, em reunião do Conselho de
Administração do BCP (fls. 13555-1355v);
h) aprovou ratificar os despachos (de Administradores do BCP) de aprovação e de
renovação/reclassificação de limites apostos sobre as fichas da Sherwell e da Dazla a
14/02/2000, em reunião do Conselho de Administração do BCP; (fls. 13559-13559v)
i)

tomou conhecimento formal das 17 off-shore Cayman, pelo menos em Novembro de
2002, quando Miguel Magalhães Duarte, responsável da DRI, o informou de que não
havia evidência de que estas sociedades tivessem beneficiários económicos efectivos;
(fls. 9894, 9891-9892)

684

Cf. fls. 1136v, 1137, 1321v, 2103v-2104, 2021-2023v. A 23/04/2002, vide fls. 592v, 634, 729, 936, 1035, 1422,
1511, 1609, 1808v, 1913v, 2210v, 1715.
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j)

recebeu instruções do arguido Jardim Gonçalves, em fins de 2002, no sentido de
regularizar a situação das off-shore Cayman, instruções que executou (Auto de
Declarações do arguido António Rodrigues, a fls. 24160-24161 e 24298; Contestação do arguido
António Rodrigues (artigos 125-126, a fls. 15734); Auto de Declarações de Amaral de Medeiros (fls.
23813-23814, 23818, 23819, 23828), Auto de Declarações do arguido Miguel Magalhães Duarte, fls.
21751), contestação do arguido Miguel Magalhães Duarte (artigos 94-95 e 102-104, a fls. a fls. 17657 e
17659); o que é congruente com a carta do arguido Filipe Pinhal ao Governador do BdP (fls. 15637) e
com a contestação do arguido Jardim Gonçalves (artigos 509-511, a fls. 15372, artigo 602, fls. 15389,
artigos 607-609, a fls. 15389-15390 e artigos 616-617, fls. 15391-15392); com efeito

k) quando o arguido Miguel Magalhães Duarte (da DRI) em Novembro de 2002 telefona
a Amaral de Medeiros da Servitrust para lhe falar do problema dos UBO das off-shore
Cayman fá-lo a pedido de António Rodrigues (Auto de Declarações de Amaral de Medeiros,
fls. 23813, Auto de Declarações de Miguel Magalhães Duarte, fls. 21751) e nesse momento o

arguido Miguel Magalhães Duarte é informado que os UBO são as Portman,
sociedades instrumentais da Servitrust e mais tarde, em reunião de Dezembro de 2002,
informa o arguido António Rodrigues destes factos (fls. 6348, 6349, Auto de Declarações de
Amaral de Medeiros, fls. 23815, 23818, 23819, 23828, Auto de Declarações do arguido Miguel
Magalhães Duarte, fls. 21755)685;

l)

soube que o arguido Filipe Pinhal iria contactar Frederico Moreira Rato, João
Bernardino Gomes e Ilídio Duarte Monteiro para lhes propor “contratos” relativos às
designadas 17 offshore Cayman (Auto de Declarações de António Rodrigues, a fls. 24160-24161,
24298), contestação do Arguido António Rodrigues (artigos 169-174, a fls. 15749-15752); o que é
congruente com as declarações que o arguido Filipe Pinhal prestou à CMVM (Auto do arguido Filipe
Pinhal a fls. 21422-21423), contestação do arguido Filipe Pinhal (artigos 427-432, a fls. 15669-15670),
contestação do arguido Jardim Gonçalves (os artigos 509-511, a fls. 15372, artigo 602, fls. 15389,
artigos 607-609, a fls. 15389-15390 e artigos 616-617, fls. 15391-15392);

685

Esta ligação entre a Servitrust e a Portman era trivial para a Servitrust nomeadamente dado que dois dos
“directors” da Portman Management Services (Gibraltar fls. 3530, 3540, 3541, 3542, 3543, 3548), Gonçalo Vaz
Pinto e João Ulrich em 28 Janeiro 1991 (fls. 3539-3544), são igualmente da Portman Nominee Services Limited
juntamente com Luís Maurício de Freitas (2961v, 2962, 2963, 2963v.) e pelo menos João Ulrich e Luís Maurício de
Freitas estão mais tarde ligados à Servitrust (fls. 3400, 3401. 3409, 3415, 3425, 6400, 6402, 6403, 6404).
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m) conferiu poderes ao Arguido B., a 28/11/2002, para este exercer, em nome e por conta
do BCP, as procurações, datadas de 28/11/2002, emitidas pelas off-shore Cayman
(supra descritas); Arguido B., ao abrigo destes poderes, celebrou, a 29/11/2002, o
supra referido contrato com o ABN AMRO; (fls. 3326v, 9892, 3299v, 5313)
n) pediu, em meados de 2003, ao arguido B. (na altura administrador do BCPI) que
solicitasse à Servitrust que interviesse como outorgante no contrato com o ABN e na
emissão de garantia decorrente deste contrato (Auto de Declarações Amaral de
Medeiros, fls. 23810, 23812, 23817 - 23819, 23829 – 23830, 23833 - 23834) (proposta
que foi recebida pelo arguido António Castro Henriques – Auto de Declarações do
arguido António Castro Henriques, fls. 21456);
o) deu instruções, em Dezembro de 2003, ao arguido Miguel Magalhães Duarte para
operacionalizar junto de Cayman a assunção pessoal das dívidas das off-shore Cayman
– o que foi executado (através da assunção pessoal das dívidas por Moreira Rato, João
Bernardino Gomes e Ilídio Duarte Monteiro, nos termos e condições que supra foram
expostos); (fls. 11279, 11285-11286)
p) tomou conhecimento, a 30/12/2003, do e-mail que o arguido Miguel Magalhães
Duarte enviou a Helena Soares Carneiro Paolini686 (da sucursal de Cayman do BCP)
solicitando (i) a realização de transferências, por utilização dos limites aprovados
ainda disponíveis, com data de 30/12/2003, das contas das 17 off-shore Cayman para
as contas das respectivas sub-holdings (Geafield, Meadowcroft, Osterdal, Daman); (ii)
a transferência de responsabilidades das 17 off-shore Cayman para as contas
individuais de Moreira Rato, Ilídio Duarte Monteiro e João Bernardino Gomes e (iii) o
encerramento das contas das 17 off-shore Cayman (até 31/12/2003) e mantendo-se as
contas de títulos que as 17 off-shore Cayman detinham (fls. 13626-13627);

686

Por vezes também nomeada como Helena Soares Carneiro.
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q) aprovou, a 08/01/2004, em Conselho de Administração do BCP: (i) ratificar operação
de crédito concedido à EA; (ii) encarregar o Centro Corporativo e a Direcção de
Auditoria de organizar e supervisionar “planos de regularização” específicos relativos
a acções próprias recebidas em garantia e créditos concedidos a sociedades
domiciliadas em centros off-shore; (fls. 13588-13589, 13590)
r)

celebrou, a 30/01/2004, contrato nos termos do qual o BCP aceitou em dação em
pagamento de uma dívida da Dazla no montante de € 72.700.000 a sociedade off-shore
Juwain; (fls. 9617-9618)

s)

enviou ao BdP, a 27/02/2004, a listagem completa de off-shore a quem o BCP
concedeu crédito, afirmando desconhecer quais delas eram veículos do próprio Banco;
(fls. 3224v, 3261-3270)

t)

tomou conhecimento, em 2004 e em 2005, através do auditor externo para o risco da
exposição creditícia do BCP face à EA resultante do contrato de financiamento no
montante de € 600.181.334,67 que o banco havia concedido à EA, de que tomou pleno
conhecimento (Auto de Declarações de Vítor Ribeirinho, a fls. 23360);

u) aprovou, decisão que foi aditada à versão inicial da acta de reunião do Conselho de
Administração do BCP de 13/04/2004, ratificar a alienação à Townsend da totalidade
do capital social da CI, por € 26.136.371,60, em simultâneo com a assunção por
aquela sociedade da totalidade do saldo devedor de outras entidades (Moreira
Rato, João Bernardino Gomes e Ilídio Duarte Monteiro) no montante de €
593.697.585,63; aprovação que pressupôs a constituição pela Townsend, para garantia
da totalidade das responsabilidades assumidas, de penhor sobre participação a adquirir
na CI e de hipoteca ou garantia equivalente sobre os imóveis detidos e a adquirir pela
CI (fls. 2688 e 13565);
v) deu instrução ao arguido Paulo Teixeira Pinto para incluir na ordem de trabalhos dessa
acta de 13/04/2004 estes pontos “26. Alienação da Comercial Imobiliária, S.A.” e “27.

568

Fundos Imorenda e Imocapital” – como foi executado (Auto de Declarações de Pina
Cabral a fls. 23566-23570 e fls. 23134-23138);
w) aprovou, a 15/09/2004, em reunião do Conselho de Administração do BCP,
designadamente, a ratificação dos despachos de aprovação (de Administradores do
BCP) das operações referentes à Sherwell e à Sevendale; (fls. 13608 e 13610)
x) apreciou, a 12/11/2004, em reunião do Conselho de Administração do BCP, o “ponto
de situação” das respostas a ofícios e pedidos de informação do Banco de Portugal,
designadamente, no que respeita: ao “plano de regularização” das situações relativas
ao financiamento a entidades domiciliadas em centros off-shore a implementar nos
exercícios de 2004 e 2005; às entidades sem confirmação do “ultimate beneficial
owner” (UBO) em que este assuma com todo o seu património a responsabilidade
pelos créditos; (fls. 13573, 13574 e 13574v)
y) tomou conhecimento, pelo menos a 19/01/2005, em reunião do Conselho de
Administração do BCP, de ofício do Banco de Portugal remetido ao BCP, datado de
27/12/2004, no qual o Banco de Portugal informou que, relativamente aos créditos
concedidos a membros do Conselho Superior e a entidades em centros “Off-shore”,
aguardava a apresentação de um “ponto de situação” sobre as medidas deliberadas
pelo Conselho de Administração do BCP em 12/11/2004, as quais deveriam ser
objecto de uma referência explícita no próximo relatório sobre as provisões
económicas; (fls. 12062, 12068v)
z) aprovou, a 30/05/2005, em reunião do Conselho de Administração do BCP, que o
Fundo de Pensões do Grupo fosse dotado de acções da EDP e da Friends Provident e
papel comercial emitido pela CI; (fls. 2688v)
aa) autorizou, a 27/06/2005, o processamento relativo à contribuição efectuada pelo BCP
no Fundo de Pensões do Grupo BCP de 5 emissões de papel comercial da CI no valor
global de € 200.000.000; (fls. 2870v, 2995, 9998)
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bb) autorizou, a 26/05/2006, a alienação pelo BCP à EA da totalidade das acções da
Juwain Holdings, S.A. (adquiridas em dação em cumprimento a 30/01/2004); (fls.
9629 e 10343)
cc) celebrou, a 30/05/2006, na qualidade de Administrador do BCP, contrato nos termos
do qual o BCP vende a Juwain Holdings, S.A. à EA por € 10.000.000; (fls. 96309632v e 10346 a 10351)
dd) estabeleceu contactos com a Pensõesgere, Sociedade Gestora de Fundos de Pensões,
S.A. (Pensõesgere) que contribuíram para que o Fundo de Pensões do Grupo BCP
aceitasse subscrever papel comercial emitido pela CI: (fls. 3018)
i.

Em carta datada de 17/05/2006, dirigida pela Pensõesgere ao (então) administrador
do BCP, é afirmado que “Conforme contactos havidos, informamos que o Fundo
de Pensões do Grupo Banco Comercial Português tem no seu activo 5 emissões de
Papel Comercial da sociedade Comercial Imobiliária, S.A. num valor global de €
200.000.000, as quais foram recebidas por contribuição em espécie do Banco
Comercial Português, S.A.

ii.

Tendo tido conhecimento da intenção da sociedade emitente em renovar as
referidas emissões de Papel Comercial, este Fundo procedeu à análise da situação
económica da Comercial Imobiliária, S.A. e, apesar da existência de alguns
aspectos decorrentes dessa análise que requerem melhores esclarecimentos, atento
o teor dos ditos contactos, deliberou proceder à renovação do sobredito Papel
Comercial (…)”; (fls. 2893, 2896v, 3006)

ee) negociou, desde Junho de 2006, com Joaquim Miguel Paupério a entrega ao BCP da
CI, operação que o arguido aprovou em reunião do Conselho de Administração
Executivo do BCP, a 18/06/2007, e que determinou a liquidação integral da dívida
remanescente originada pelo empréstimo contraído pela EA junto do BCP (que tinha
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um valor superior a € 600 milhões) (fls. 2689v, 2756v, 5986, 10619 e Auto de
Declarações de Joaquim Miguel Paupério a fls. 23730, 23737-23738, 23717-23718)687
ff) autorizou, a 18/06/2006, a concessão de um empréstimo (sob o regime de contrato de
suprimentos) de € 300 milhões à CI; (fls. 2749v-2750, 2751v., 2779-2780, 1060510606, 10025-10026)
gg) recebeu, a 30/10/2006, carta da Pensõesgere que comunica (i) a impossibilidade da CI
amortizar o papel comercial que esta havia emitido por € 200.000.000, (ii) a rejeição
das propostas apresentadas pela CI (conversão do papel comercial em capital social da
CI ou amortização do papel comercial por 25% do seu valor nominal); (fls. 3018)
hh) constituiu Joaquim Gomes da Costa procurador do BCP, a 29/11/2006, para outorgar o
contrato de cessão de crédito relativo às dívidas da Hendry (perante o BCP) supra
referido; (fls. 147v, 3740)

687

O conhecimento pelo arguido do grupo EA e das várias empresas que o foram constituindo ao longo do tempo,
bem como as operações realizadas por estas, é por isso muito aprofundado. Foi gerente da EAI (sociedade
pertencente ao universo empresarial do BCP até 15/07/2004), pelo menos desde 2001, tendo comunicado a sua
renúncia a 25/06/2004; (fls. 10890-10894, 9073-9077, 9983-9988, 11583, 12293-12299). Aprovou ratificar os
despachos (de Administradores do BCP) de aprovação e de renovação/reclassificação de limites apostos sobre a
ficha da Dazla a 14/02/2000, em reunião do Conselho de Administração do BCP; (fls. 13559-13559v). Aprovou, a
30/05/2005, em reunião do Conselho de Administração do BCP, que o Fundo de Pensões do Grupo fosse dotado de
acções da EDP e da Friends Provident e papel comercial emitido pela CI; (fls. 2688v), autorizou, a 27/06/2005, o
processamento relativo à contribuição efectuada pelo BCP no Fundo de Pensões do Grupo BCP de 5 emissões de
papel comercial da CI no valor global de € 200.000.000; (fls. 2870v, 2995, 9998), autorizou, a 26/05/2006, a
alienação pelo BCP à EA da totalidade das acções da Juwain Holdings, S.A. (adquiridas em dação em cumprimento
a 30/01/2004); (fls. 9629 e 10343), celebra, a 30/05/2006, na qualidade de Administrador do BCP, contrato nos
termos do qual o BCP vende a Juwain Holdings, S.A. à EA por € 10.000.000; (fls. 9630-9632v e 10346 a 10351),
estabeleceu contactos com a Pensõesgere, Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. (Pensõesgere) que
contribuíram para que o Fundo de Pensões do Grupo BCP aceitasse subscrever papel comercial emitido pela CI: (fls.
3018), autorizou, a 18/06/2006, a concessão de um empréstimo (sob o regime de contrato de suprimentos) de € 300
milhões à CI; (fls. 2749v-2750, 2751v., 2779-2780, 10605-10606, 10025-10026), recebeu, a 30/10/2006, carta da
Pensõesgere que comunica (i) a impossibilidade da CI amortizar o papel comercial que esta havia emitido por €
200.000.000, (ii) a rejeição das propostas apresentadas pela CI (conversão do papel comercial em capital social da
CI ou amortização do papel comercial por 25% do seu valor nominal) (fls. 3018). Este facto não é estranho. É que
António Rodrigues era, juntamente com Filipe Pinhal, um dos dois administradores especialistas que
acompanhavam a área imobiliária (CONT AD 422., fls. 17348), AUTO DECLR Azevedo Soares fls. 22895 –
22896, AUTO DECLR Cortes Martins fls. 22658).
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ii) autorizou, a 31/11/2006, cessão de créditos sobre a Hendry do BCP Sucursal
Financeira Internacional da Madeira à Intrum Justitia (fls. 3722);
jj) recebeu, a 14/12/2006, carta da Pensõesgere que solicitava acordo para alienação pelo
Fundo de Pensões do Grupo BCP, à Dazla, de 3 das 5 emissões de papel comercial
emitidas pela CI (detidas pelo Fundo de Pensões do Grupo BCP) por valor
correspondente a 54,50% do seu valor nominal; (fls. 3020v)
kk) comunicou, a 28/02/2007, à off-shore Somerset (BVI) a cessão de créditos supra
referida; (fls. 72, 147v, 258) (lembra-se que a Somerset (BVI) fora constituída com a
intervenção da Servitrust em Julho de 2004 - fls. 6349)
ll) aprovou, a 05/03/2007, em reunião do Conselho de Administração Executivo do BCP,
e directamente (fls. 2816), conceder suprimentos à CI num montante global de USD
39 milhões, com vista ao seu investimento no Projecto «Baía de Luanda»; (fls. 2689,
2819v, 10613)
mm) aprovou, a 18/06/2007, em reunião do Conselho de Administração Executivo do BCP,
a proposta da EA nos termos da qual, com vista à liquidação integral de empréstimo
contraído pela EA junto do BCP, a EA se propõe entregar, a título de dação em
cumprimento, acções da CI correspondentes a 68,34% do respectivo capital social;
(fls. 2689v, 2756v, 5986, 10619)
nn) celebrou contrato, a 31/05/2007, na qualidade de Administrador do BCP, nos termos
do qual o BCP compra ao Fundo de Pensões do Grupo BCP 18,29% do capital social
da CI; (fls. 2753-2755v, 3033v-3035)
oo) celebrou contrato, a 29/06/2007, na qualidade de Administrador do BCP, nos termos
do qual, com vista à liquidação integral de empréstimo contraído pela EA junto do
BCP, a EA entrega, a título de dação em cumprimento, acções da CI correspondentes a
68,34% do respectivo capital social (fls. 2758v a 2760, 10575-10576, 12243 a 12246);
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pp) notificou a Sherwell, em 31/07/2007688, da cessão de créditos do BCP Sucursal
Financeira Internacional à Branimo (fls. 258, 3884);
qq) outorgou contrato, em 3/08/2007, de suprimentos no montante de 9.100.000 € à CI,
representada por Miguel Paupério (fls. 2822v.).
5.

Relativamente à aprovação de informação financeira do BCP para divulgação, o arguido
praticou os seguintes factos:
a) aprovou submeter à Assembleia Geral do BCP, designadamente, os documentos de
prestação de contas do BCP referentes aos anos de 1998 até 2006 (respectivamente em
23/02/1999,

24/01/2000,

19/01/2001,

22/01/2002,

20/01/2003,

19/01/2004,

19/01/2005, 24/01/2006 e 24/01/2007); (fls. 7613 e 12596, 13490-13495, 1349713504, 13505-13515, 13516-13518, 13519-13531, 13532-13538, 13539-13548,
13549, 13550-13554)
b) interveio nas Assembleias Gerais de aprovação de contas em nome próprio e/ou como
procurador, pelo menos, entre os anos de 1999 e 2007; (fls. 12620-13486)
c) aprovou, a 17/10/2007, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do
BCP relativas ao 3.º trimestre de 2007; (fls. 13660-13660v)
6.

No que respeita, ainda, à informação financeira do BCP, o arguido a 23/12/2007, na
sequência da notificação da ordem da CMVM (de 21/12/2007), aprovou que o BCP
divulgasse ao mercado o comunicado nos exactos termos em que o mesmo foi divulgado a
23/12/2007 (fls. 12540-12547, 2513-2514, 9095-9098, 13622-13625).

Secção II Da imputação da conduta (facto típico objectivo)
1.

O facto típico objecto do presente processo consiste na comunicação ou divulgação de
informação não completa, não verdadeira e ilícita (artigos 7.º, 389.º/1/a e 401.º do CdVM,

688

A Acusação referia que este facto ocorreu a 28/02/2007. No entanto a Contestação do arguido Alípio Dias (artigo
487, a fls. 17367) afirma que foi em 31/07/2007, o que é consistente com fls. 258 e 17464 do processo.
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64.º, 65.º e 406.º do CSC, 10.º do Código Penal, ex vi artigo 32.º do RGCORD e 16.º do
RGCORD).
2.

O arguido realizou, por seis vezes, o facto típico ao praticar actos determinantes e
adequados para a (i) divulgação informação financeira que era não completa, não
verdadeira e ilícita e para (ii) a divulgação de comunicado que era não verdadeiro. Com
efeito, o arguido:
a) aprovou submeter à Assembleia Geral do BCP, designadamente, os documentos de
prestação de contas do BCP referentes aos anos de 2003 a 2006 (respectivamente em
19/01/2004, 19/01/2005, 24/01/2006 e 24/01/2007) que eram não completos, não
verdadeiros e ilícitos (fls. 7613 e 12596, 13490-13495, 13497-13504, 13505-13515,
13516-13518, 13519-13531, 13532-13538, 13539-13548, 13549, 13550-13554);
b) aprovou, a 17/10/2007, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do
BCP relativas ao 3.º trimestre de 2007 que eram não completas, não verdadeiras e
ilícitas (fls. 13660-13660v);
c) aprovou que o BCP divulgasse ao mercado o comunicado que foi divulgado pelo BCP
a 23/12/2007 que era não verdadeiro (fls. 12540-12547, 2513-2514, 9095-9098,
13622-13625).

3.

O arguido, em momentos anteriores aos referidos, praticou, ainda, por acção e por omissão,
outros factos que foram causalmente relevantes para a realização da infracção. Com efeito,
como resulta dos factos supra descritos (Secção I do presente Capítulo), o arguido teve
intervenção em factos patrimoniais e do processo contabilístico e omitiu, ainda, o controlo
devido sobre as operações, factos patrimoniais e factos do processo contabilístico que
determinaram a situação patrimonial, financeira e reditual do BCP que, subsequentemente,
não foi retratada de forma verdadeira e apropriada na informação financeira aprovada e
divulgada.
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4.

Estes contributos causalmente relevantes para o ilícito praticado perdem, contudo,
autonomia infraccional em função dos factos posteriormente praticados pelo arguido e que,
como se disse, foram determinantes e adequados para provocar o resultado ilícito: aprovar
a informação financeira para divulgação. A sua relevância limita-se à determinação
concreta da sanção. O mesmo se diga relativamente a factos posteriores à infracção que,
tendo o mesmo objecto, por acção ou omissão contribuam para o reforço ou manutenção da
falsidade da informação divulgada.

Secção III Da imputação subjectiva (facto típico subjectivo)
1.

O arguido praticou os factos supra descritos (Secção I do presente Capítulo) de forma
consciente e voluntária.

2.

É inquestionável que o arguido conhecia e quis aprovar os documentos de prestação de
contas do BCP referentes aos anos de 2003 a 2006, bem como as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas do BCP relativas ao 3.º trimestre de 2007 e o
comunicado divulgado a 23/12/2007 nos exactos termos em que estes foram divulgados,
porquanto se trata de factos próprios.

3.

O arguido conhecia a verdadeira situação patrimonial, financeira e reditual do BCP e,
por isso, sabia que os documentos de prestação de contas relativos aos anos de 2003 a
2006, bem como as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do BCP relativas
ao 3.º trimestre de 2007 não espelhavam de forma verdadeira e apropriada a situação do
banco. Ainda assim, o arguido quis aprovar: (i) os documentos de prestação de contas do
BCP referentes aos anos de 2003 a 2006, (ii) as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas do BCP relativas ao 3.º trimestre de 2007, e (iii) o comunicado divulgado a
23/12/2007 (que afirmava que a informação financeira referente ao 3.º trimestre de 2007
reflectia integralmente as perdas sofridas pelas Off-shore Cayman); tendo toda esta
informação sido divulgada nos exactos termos em que foi aprovada pelo arguido.
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4.

Ao actuar desta forma consciente e voluntária o arguido praticou com dolo directo (artigo
14.º/1 do Código Penal, ex vi artigo 32.º do RGCORD) as infracções que lhe são imputadas
(artigos 7.º e 389.º/1/a CdVM).

5.

O conhecimento, pelo arguido, da verdadeira situação patrimonial, financeira e reditual do
BCP resulta do conhecimento que este tinha das entidades identificadas no presente
processo (nomeadamente as off-shore Cayman, as off-shore Góis Ferreira e as entidades
referidas na vertente imobiliária), da sua verdadeira natureza e situação patrimonial e das
operações por elas realizadas – o que é evidenciado (i) pela informação de que o arguido
dispunha, (ii) pela sua participação directa nos factos e (iii) pela elevada experiência
profissional e elevado conhecimento do negócio bancário, em geral, e do BCP, em
particular.

6.

No seu caso em particular, é o único administrador, que não sendo Presidente do BCP, ao
longo do tempo em que ocorrem os factos objecto do presente processo, teve sempre e
simultaneamente os pelouros da DRI e do CC, concentrando, assim, em si não apenas o
controlo, mas o acesso à informação, não somente dos factos com impacto patrimonial,
como do processo de elaboração de contas, sendo um ponto centralizador da informação
relativa a todo o processo de contas.

7.

Com efeito, de entre os demais factos supra descritos (na Secção I do presente Capítulo)
destaca-se, em síntese, que o arguido:

8.

(A) Conhecia as off-shore Cayman e pelo menos, desde o final de 2002, sabia
indubitavelmente que estas eram detidas pelo próprio BCP e que as mesmas haviam
acumulado avultadas perdas uma vez que:
(i)

haviam sido geradas perdas nas Off-shore Cayman que resultaram da diminuição do
valor de cotação da participação accionista detida no BCP que havia sido constituída
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pela DRI – departamento de que o arguido, desde 1999 até 2007, foi sempre o titular
do pelouro (fls. 8346 e 8346v, 8347v, 8348v, 8350, 8351v, 8352v, 8356, 8264v)
(ii)

o arguido autorizou a concessão e/ou renovação de créditos das Off-shore Cayman
(pelo menos desde 09/04/2002689) e recebia, no mínimo mensalmente, mapa com
indicação do valor das responsabilidades assumidas pelas off-shore Cayman e do
valor da carteira de valores mobiliários das mesmas (Auto de Declarações de Helena
Soares Carneiro Paolini a fls 24076, fls. 17737-17740-A e 17741-17742 –
documentos junto à contestação); pelo que o arguido sabia o exacto valor dos
prejuízos gerados;

(iii) no final de 2002 recebeu informação do arguido Miguel Magalhães Duarte sobre as
perdas e sobre o facto de os UBO das off shore Cayman serem as Portman,
sociedades instrumentais da Servitrust690 e partilhou-a com os arguidos Filipe Pinhal
e Jardim Gonçalves, tendo ainda tido reuniões com Amaral de Medeiros (da
Servitrust) sobre o assunto (Auto de Declarações do arguido António Rodrigues, a fls. 2416024161 e 24298; Contestação do arguido António Rodrigues (artigos 125-126, a fls. 15734); Auto de
Declarações de Amaral de Medeiros (fls. 23813-23814, 23818, 23819, 23828), Auto de Declarações
do arguido Miguel Magalhães Duarte, fls. 21751), contestação do arguido Miguel Magalhães Duarte
(artigos 94-95 e 102-104, a fls. a fls. 17657 e 17659); o que é congruente com a carta do arguido
Filipe Pinhal ao Governador do BdP (fls. 15637) e com a contestação do arguido Jardim Gonçalves
(artigos 509-511, a fls. 15372, artigo 602, fls. 15389, artigos 607-609, a fls. 15389-15390 e artigos
616-617, fls. 15391-15392);

9.

Em acréscimo o arguido conheceu e interveio pessoalmente na alegada “regularização” das
Off-shore Cayman (que não alterou o facto dos riscos e dos benefícios das Off-shore
Cayman se terem mantido no BCP). Com efeito:

689

Cf. fls. 1136v, 1137, 1321v, 2103v-2104, 2021-2023v. A 23/04/2002, vide fls. 592v, 634, 729, 936, 1035, 1422,
1511, 1609, 1808v, 1913v, 2210v, 1715.
690
Servitrust esta que sempre pertenceu integralmente ao BCP, como já se demonstrou.
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(i). a 28/11/2002, conferiu poderes ao Arguido B. que permitiram a celebração do
contrato com ABN a 29/11/2002 (supra referido) (fls. 3326v, 3299v, 5313) e, em
Março de 2003, solicitou-lhe que contactasse a Servitrust para assinatura do segundo
contrato celebrado com o ABN (supra referido) (Auto de Amaral de Medeiros, a fls.
23810, 23817-23879)691
(ii). soube que o arguido Filipe Pinhal iria contactar Frederico Moreira Rato, João
Bernardino Gomes e Ilídio Duarte Monteiro para lhes propor “contratos” relativos às
designadas 17 offshore Cayman (Auto de Declarações de António Rodrigues, a fls. 2416024161, 24298), contestação do Arguido António Rodrigues (artigos 169-174, a fls. 15749-15752); o
que é congruente com as declarações que o arguido Filipe Pinhal prestou à CMVM (Auto do arguido
Filipe Pinhal a fls. 21422-21423), contestação do arguido Filipe Pinhal (artigos 427-432, a fls. 1566915670), contestação do arguido Jardim Gonçalves (os artigos 509-511, a fls. 15372, artigo 602, fls.
15389, artigos 607-609, a fls. 15389-15390 e artigos 616-617, fls. 15391-15392);

10.

Em Dezembro de 2003, o arguido instruiu o arguido Miguel Magalhães Duarte para enviar
à Sucursal de Cayman os documentos relativos à assunção das dívidas por Moreira Rato,
João Bernardino Gomes e Ilídio Duarte Monteiro, nos termos e condições que supra se
descreveram (como o próprio arguido Miguel Magalhães Duarte refere contestação –
artigos 118-120, a fls. 17662-17663). Atenta a referida assunção – que o arguido conheceu
– estar condicionada à opção de satisfação integral da dívida mediante dação em
pagamento dos activos das off-shore Cayman (e a que mesma operasse automaticamente
em caso de morte ou incapacidade permanente ou absoluta dos mutuários) (fls. 2326, 2327,
2327v, 2328, 2328v, 2742v, 2743v, 2744v), uma vez que (como já se viu) o arguido
conhecia que o património das Off-shore Cayman era manifestamente insuficiente para
cobrir o valor da dívida (fls. 21465-21466), então, o arguido também sabia
necessariamente que a referida assunção das dívidas das off-shore Cayman, nos termos em
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Contratos estes que, lembra-se, mantiveram a exposição do BCP às cotações das acções BCP dadas como
garantia dos financiamentos às off shore Cayman e cuja finalidade apenas podia ser a da ocultação das perdas do
BCP como se demonstrou no Título VI, Parte I, Capitulo II.
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que foi feita, não era efectiva mas meramente nominal (e que visava apenas criar uma
aparência). Mais sabia o arguido que esta operação foi motivada por exigências do Banco
de Portugal relativamente a todas as sociedades off-shore com défices de garantias que não
as reforçassem (cf. acta do CA do BCP, a fls. 13588-13597, e carta enviada pelo arguido
Filipe Pinhal ao Governador do BdP a fls. 15638).
11.

A 30/12/2003, o arguido confirmou que as instruções que deu ao arguido Miguel
Magalhães Duarte foram cumpridas porquanto tomou conhecimento do e-mail enviado por
este a Helena Soares Carneiro Paolini (da sucursal de Cayman do BCP) solicitando (i) a
realização de transferências, por utilização dos limites aprovados ainda disponíveis, com
data de 30/12/2003, das contas das 17 off-shore Cayman para as contas das respectivas
sub-holdings (Geafield, Meadowcroft, Osterdal, Daman); (ii) a transferência de
responsabilidades das 17 off-shore Cayman para as contas individuais de Moreira Rato,
Ilídio Duarte Monteiro e João Bernardino Gomes e (iii) o encerramento das contas das 17
off-shore Cayman (até 31/12/2003) e mantendo-se as contas de títulos que as 17 off-shore
Cayman detinham (fls. 13626-13627).

12.

Pelo que o arguido bem sabia que a assunção das off-shore Cayman por Frederico Moreira
Rato, Ilídio Duarte Monteiro e Bernardino Gomes não era efectiva mas meramente
nominal, tendo acompanhado todo o processo.

13.

(B) Conhecia a dissimulação das perdas das off-shore Cayman na vertente imobiliária
uma vez que, designadamente (i) sabendo que as perdas existiam e não haviam sido
reconhecidas nos documentos de prestação de contas do BCP, (ii) conhecendo as
determinações recebidas do Banco de Portugal que resultaram na necessidade de proceder
a uma listagem completa de todos os “veículos” domiciliados em centros off shore com
exposição do Grupo (BCP) perante os mesmos, assim como dos activos subjacentes e
menção de existência de declaração escrita dos “ultimate beneficial owners” com assunção
pessoal e integral de responsabilidade (cf. acta do CA do BCP, a fls. 13588-13597, e carta
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enviada pelo arguido Filipe Pinhal ao Governador do BdP a fls. 15638) (iii) actuou de
modo a proceder a uma substituição dos créditos que o BCP detinha sobre as off-shore
Cayman por créditos sobre uma sociedade do ramo imobiliário (a EA), ocultando as perdas
não reveladas – como se passa a demonstrar. Com efeito:
14.

(i) Celebrou, a 30/01/2004, contrato nos termos do qual o BCP aceitou em dação em
pagamento de uma dívida da Dazla no montante de € 72.700.000 a sociedade off-shore
Juwain que tinha como único património o Terreno de Santo António que valia €
10.000.000 (fls. 9617-9618) – operação que permitiu a liquidação das responsabilidades
creditícias da Dazla, por forma a que Joaquim Miguel Paupério adquirisse a EA.

15.

(ii) Teve pleno conhecimento do crédito no montante de € 600.181.334,67 concedido à EA,
e dos termos e condições neste estabelecidos, uma vez que foi alertado pelo auditor externo
para o risco desta exposição creditícia – como declarou perante a CMVM Vítor Ribeirinho
(fls. 23360)
Salienta-se que o contrato de financiamento de mais de € 600 milhões concedido pelo BCP
à EA – que o arguido conheceu (Auto de Declarações de Vítor Ribeirinho , a fls. 23360) –
consistia numa simples carta endereçada à EA, assinada por dois administradores do BCP
(os arguidos Filipe Pinhal e António Castro Henriques), que nem sequer exigia a
formalização de quaisquer garantias reais prévias por parte da EA (contrato a fls. 25272528, 12414-12416) – ao arrepio dos procedimentos bancários (e de prudência). Sendo
certo, em acréscimo, que o arguido sabia que a EA não tinha condições para per se fazer
face ao serviço da dívida (relatório e contas EA, a fls. 10174-10196, 10197-10220, 1022110242, 10243-10268, 10271-10293, 10270 vide também Auto de Declarações de Joaquim
Miguel Paupério, a fls. 23730-23731). O arguido tendo tido conhecimento deste contrato e
dos termos e condições neste estabelecidos, – tendo sido alertado para o mesmo pelo
auditor externo (Auto de Declarações de Vítor Ribeirinho, a fls. 23360) – não diligenciou
no sentido da constituição das provisões devidas, nem procurou obter garantias pessoais de
Joaquim Miguel Paupério. Ex adverso, a ausência de qualquer reacção do arguido para pôr
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fim ao contrato ou para reformular significativamente as suas condições quando informado
pelo auditor só permite concluir que era algo conforme à sua vontade. O que só se explica
porquanto o arguido sabia que o contrato havia sido celebrado, (pelo menos) com o seu
consentimento, e que o mesmo visava ocultar as perdas geradas pelas Off-shore Cayman.
16.

(iii) Aprovou a decisão, que foi aditada à versão inicial da acta de reunião do Conselho de
Administração do BCP de 13/04/2004, de ratificar a alienação à Townsend da totalidade do
capital social da CI, por € 26.136.371,60 e que permitiu, em simultâneo, a transferência
para a Townsend da dívida de € 593.697.585,63 que havia sido nominalmente assumida
por Frederico Moreira Rato, Ilídio Duarte Monteiro e Bernardino Gomes (fls. 2688 e
13565, Autos de Declarações a fls. 23134-23138, 23566-23570, 21455-21456) 692.
Recorda-se que o arguido António Rodrigues sabia que Frederico Moreira Rato, João
Bernardino Gomes e Ilídio Duarte Monteiro haviam assumido nominalmente as dívidas das
Off-shore Cayman. Pelo que quando este mesmo arguido, em 2004, aprovou que essas
mesmas dívidas fossem assumidas pela Townsend sabia que este acto visava permitir a
substituição de devedor (cf. carta enviada pelo arguido Filipe Pinhal ao Governador do
BdP). Foi necessariamente assim porquanto o arguido bem sabia que o facto da Townsend
assumir as avultadas dívidas das Off-shore Cayman não tinha qualquer racionalidade
económica para a Townsend uma vez que esta sociedade (i) não só não tinha qualquer
relação (nem formal, nem efectiva) com Frederico Moreira Rato, João Bernardino Gomes e
Ilídio Duarte Monteiro como (ii) aceitou passar a assumir uma avultada dívida que não
tinha gerado. Em acréscimo, o arguido também sabia que (iii) a Townsend não oferecia
quaisquer garantias (adicionais) enquanto sociedade devedora. Pelo que o facto de o
arguido António Rodrigues aprovar esta operação demonstra que o arguido bem conhecia e
acompanhava todas as operações de ocultação de perdas.
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Lembra-se que foi mesmo António Rodrigues quem deu instrução ao arguido Paulo Teixeira Pinto para incluir na
ordem de trabalhos dessa acta de 13/04/2004 estes pontos “26. Alienação da Comercial Imobiliária, S.A.” e “27.
Fundos Imorenda e Imocapital” – como foi executado (Auto de Declarações de Pina Cabral fls. 23566-23570 e fls.
23134-23138).
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17.

(iv) Autorizou, a 18/06/2006, a concessão de um empréstimo (sob o regime de contrato de
suprimentos) de € 300 milhões à CI sendo certo que o BCP havia alienado (formalmente e
de forma não efectiva, como se viu supra) a maioria do capital desta sociedade ao Grupo
EA por apenas € 26.136.371,60 e que a CI não tinha capacidade para fazer face ao serviço
de uma dívida daquele montante (fls. 2749v-2750, 2751v., 2779-2780, 10605-10606, 10025-10026,
2739v, 2758v-2760, 2757, 2760v, 5973-5979, 3556-3557, 5975v, 11091, 11552v, 12124, 12149, 12152, ,
12153, 12240, 12243-12246, 12464, 8470-8482, 11083-11085 e 11087-11114).

18.

(v) Por fim, desde Junho de 2006, o arguido negociou com Joaquim Miguel Paupério a
entrega ao BCP da CI, operação que o arguido aprovou em reunião do Conselho de
Administração Executivo do BCP, a 18/06/2007, e que determinou a liquidação integral da
dívida remanescente originada pelo empréstimo contraído pela EA junto do BCP (que
tinha um valor superior a € 600 milhões) (fls. 2689v, 2756v, 5986, 10619 e Auto de
Declarações de Joaquim Miguel Paupério a fls. 23730, 23737-23738, 23717-23718)693
Conhecendo os demais factos descritos, o arguido ao aprovar esta operação sabia que
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O conhecimento pelo arguido do grupo EA e das várias empresas que o foram constituindo ao longo do tempo,
bem como as operações realizadas por estas, é por isso muito aprofundado. Foi gerente da EAI (sociedade
pertencente ao universo empresarial do BCP até 15/07/2004), pelo menos desde 2001, tendo comunicado a sua
renúncia a 25/06/2004; (fls. 10890-10894, 9073-9077, 9983-9988, 11583, 12293-12299). Aprovou ratificar os
despachos (de Administradores do BCP) de aprovação e de renovação/reclassificação de limites apostos sobre a
ficha da Dazla a 14/02/2000, em reunião do Conselho de Administração do BCP; (fls. 13559-13559v). Aprovou, a
30/05/2005, em reunião do Conselho de Administração do BCP, que o Fundo de Pensões do Grupo fosse dotado de
acções da EDP e da Friends Provident e papel comercial emitido pela CI; (fls. 2688v), autorizou, a 27/06/2005, o
processamento relativo à contribuição efectuada pelo BCP no Fundo de Pensões do Grupo BCP de 5 emissões de
papel comercial da CI no valor global de € 200.000.000; (fls. 2870v, 2995, 9998), autorizou, a 26/05/2006, a
alienação pelo BCP à EA da totalidade das acções da Juwain Holdings, S.A. (adquiridas em dação em cumprimento
a 30/01/2004); (fls. 9629 e 10343), celebra, a 30/05/2006, na qualidade de Administrador do BCP, contrato nos
termos do qual o BCP vende a Juwain Holdings, S.A. à EA por € 10.000.000; (fls. 9630-9632v e 10346 a 10351),
estabeleceu contactos com a Pensõesgere, Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. (Pensõesgere) que
contribuíram para que o Fundo de Pensões do Grupo BCP aceitasse subscrever papel comercial emitido pela CI: (fls.
3018), autorizou, a 18/06/2006, a concessão de um empréstimo (sob o regime de contrato de suprimentos) de € 300
milhões à CI; (fls. 2749v-2750, 2751v., 2779-2780, 10605-10606, 10025-10026), recebeu, a 30/10/2006, carta da
Pensõesgere que comunica (i) a impossibilidade da CI amortizar o papel comercial que esta havia emitido por €
200.000.000, (ii) a rejeição das propostas apresentadas pela CI (conversão do papel comercial em capital social da
CI ou amortização do papel comercial por 25% do seu valor nominal) (fls. 3018). Este facto não é estranho. É que
António Rodrigues era, juntamente com Filipe Pinhal, um dos dois administradores especialistas que
acompanhavam a área imobiliária (contestação do arguido Alípio Dias 422., fls. 17348), Auto de Declarações de
Azevedo Soares fls. 22895 – 22896, Auto de Declarações de Cortes Martins fls. 22658).
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estava a concluir o processo de ocultação de perdas que implicava a sobrevalorização do
projecto «Baía de Luanda».
19.

Estas operações, realizadas com a intervenção do arguido, só se compreendem como actos
praticados num quadro de dissimulação de perdas que o arguido necessariamente conhecia.
Não podia ser de outra maneira.

20.

(C) Conhecia as off-shore Góis Ferreira, bem como as perdas por estas sofridas e
sabia que estas eram detidas pelo próprio BCP uma vez que o arguido:
(i).

autorizou a concessão e renovação de créditos à Hendry, à Sherwell, à Sevendale, à
Somerset (Ilha de Man) (fls. 9892, 164v, 3775, 287v, 441, 3925, 305, 3960-3962, 285v, 3921,
285, 3920, 32v, 162v, 284, 438, 3771, 3918, 159v, 29, 158v, 3763, 3740, 139, 3722, 70v, 256v,
3765);

(ii).

foi sempre titular do pelouro da DRI, desde 1999 até 2007, e as perdas geradas pelas
Off-shore Góis Ferreira resultaram da diminuição do valor de cotação da participação
accionista detida no BCP que havia sido constituída, justamente, pela DRI (fls. 8346
e 8346v, 8347v, 8348v, 8350, 8351v, 8352v, 8356, 8264v);

(iii).

aprovou em reuniões do Conselho de Administração do BCP (a 17/01/2000, a
14/02/2000 e a 15/09/2004) ratificar operações de crédito referentes a algumas destas
sociedades (fls. 13555-13555v, 13559-13559v e 13608 e 13610);

(iv).

era informado, regularmente, através de mapa com indicação do valor das
responsabilidades assumidas pelas off-shore Góis Ferreira e do valor da carteira de
valores mobiliários das mesmas (artigo 89 da contestação de MMD a fls. 17656 e
documentos junto à contestação a fls. 17737-17740-A e 17741-17742).

21.

O arguido (i) sabendo das perdas sofridas por estas off-shore (ii) não diligenciou no sentido
da constituição de provisões, nem procurou que fossem obtidas quaisquer garantias
pessoais de Góis Ferreira – ao arrepio dos procedimentos bancários (e de prudência) –, e
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(iii) teve intervenção nos processos de cedência de créditos das off-shore Hendry, da
Somerset (BVI) e da Sherwell, por valores residuais, a entidades externas ao BCP (Intrum
Justitia Debt Finance, A.G. e Branimo – Promoção Imobiliária, Unipessoal, Lda.) que
implicaram, inclusivamente, um agravamento do descoberto bancário em dívida ao BCP
por parte daquelas Off-shore (fls. 3722, 72, 147v, 258, 3884 e 72v, 5371, 5374, 5377,
5378, 140v, 5451, 5452, 258v, 5532, 5533, 5537).
22.

O que, atento o circunstancialismo descrito, só se explica porquanto o arguido sabia que o
verdadeiro detentor das off-shore Góis Ferreira era o BCP.

23.

Sendo certo que, pelo menos desde 2004, em acréscimo, o arguido tinha de estar
especialmente atento às acções próprias recebidas e aos créditos concedidos a sociedades
domiciliadas em centros off-shore – como resulta dos planos de regularização
determinados pelo Banco de Portugal de que o mesmo foi tomando conhecimento (fls.
13588-13589, 13608 e 13610).

24.

Não se identificam elementos que excluam a ilicitude ou a culpabilidade do agente, pelo
que se confirma a responsabilidade indiciada pela realização do tipo legal de infracção.

Secção IV Dos concursos
1.

Cada uma das infracções ao artigo 7.º do CdVM constitui uma contra-ordenação muito
grave, sancionável com coima de € 25.000 a € 2.500.000, nos termos do artigo 388.º/1/a do
CdVM.

2.

Nos termos dos artigos 7.º, 389.º/1/a e 401.º do CdVM, 64.º, 65.º e 406.º do CSC, 10.º do
Código Penal, ex vi artigo 32.º do RGCORD e 16.º do RGCORD são-lhe imputadas 6
infracções (relativas às divulgações dos documentos de prestação de contas referentes aos
anos de 2003 a 2006, à informação referente à actividade, resultados e situação económica
e financeira do BCP no 3.º trimestre de 2007 e ao comunicado divulgado a 23/12/2007) em
concurso real e efectivo.
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Secção V Da medida da sanção
Na determinação da sanção aplicada foram ainda consideradas as seguintes circunstâncias,
nos termos do artigo 405.º/1, 2 e 4 do CdVM, do artigo 18.º do RGCORD, e do artigo 71.º
do Código Penal, aplicável ex vi do artigo 32.º RGCORD:
a) a elevada situação socioeconómica do Arguido;
b) a sua conduta

anterior: aprovou

submeter à Assembleia-geral

do BCP,

designadamente, os documentos de prestação de contas do BCP referentes aos anos de
1999 até 2002 (respectivamente em 24/01/2000, 19/01/2001, 22/01/2002, 20/01/2003);
c) o facto de o arguido não ter antecedentes contra-ordenacionais na área dos mercados
de valores mobiliários;
d) o grau de culpa do arguido:
i.

o facto de ter exercido, desde 1980 até ao ingresso no BCP, funções na empresa
de auditoria Peat Marwick (actual KPMG), a qual, à data, era (já) o auditor
externo do BCP; (cf. Auto de Declarações de Nuno Amado, a fls. 22046-22048)

ii.

o facto de ter sido membro do Conselho de Administração do BCP, pelo menos,
de 1999 até 15/01/2008;
o arguido era, pois, à data dos factos, uma pessoa com elevada experiência
profissional e conhecimento profundo das áreas bancária e de valores mobiliários,
em geral, e do BCP, em particular; bem conhecendo os especiais deveres de
transparência a que estava vinculado e os efeitos nocivos para os investidores,
para o mercado e para a confiança neste de informação não transparente,
sobretudo a informação relativa à situação económico-financeira de um banco
com valores admitidos à negociação;

iii.

a sua conduta posterior não revelou qualquer espécie de arrependimento ou
tentativa espontânea de repor a qualidade da informação ou de compensar os

585

investidores que tenham sido influenciados nas suas decisões pela informação que
recebiam;
e) O grau de ilicitude dos factos concretos praticados pelo arguido:
i.

os cargos de Administrador do Conselho de Administração do BCP, que exerceu, e
a responsabilidade directa pelo CC e pela DRI, conferiam-lhe não apenas o poder
efectivo de controlar em último grau a sua actividade mas igualmente deu imagem
de credibilidade à sua gestão e informação financeira;

ii.

a sua intervenção em factos patrimoniais entre 1998 e 2007;

iii.

violação dos deveres de completude e licitude em cinco das infracções;

iv.

o tempo prolongado (entre 1998 e 2007) em que durou a sua contribuição para os
factos e a diversidade de condutas praticadas.

f)

Quanto ao grau de ilicitude reflectido nos efeitos em relação ao BCP:
i.

o facto do BCP ser uma instituição de crédito autorizada para o exercício de todas
as actividades de intermediação financeira (fls. 8057-8278);

ii.

a dimensão internacional que o BCP assumiu (mais de 1.600 sucursais, 4,6 milhões
de clientes, numa rede que incluía múltiplos escritórios de representação e Bancos
na Polónia, Grécia, Turquia, Roménia, Nova Iorque, Angola, Moçambique) (fls.
8057-8278);

iii.

o facto do BCP se ter tornado o maior banco privado português e o efeito sistémico
que daí deriva.

g) Quanto ao grau de ilicitude reflectido nos efeitos em relação ao mercado:
i.

o facto do BCP ser um emitente com acções admitidas à negociação na Bolsa de
Valores de Lisboa desde 1987, que pertencem ao PSI 20 (índice que reúne as
acções mais líquidas) desde 31/12/1992 (data em que o índice foi criado) (fls. 60866088, 11789-11790, 11807-11819, 14144 e 14145);

586

ii.

o facto do BCP ter chegado a ter mais de 200.000 accionistas e de as acções do
BCP terem, entre 2003 e 2006, um free-float (acções pertencentes a participantes
não qualificados) sempre superior a 50% (fls. 7343, 7539, 7701, 7909v, 14158v, 7613 e
12596, 13490-13495, 13497-13504, 13505-13515, 13516-13518, 13519-13531, 13532-13538,
13539-13548, 13549, 13550-13554, 21750);

iii.

o facto do BCP ter sido um emitente cotado internacionalmente desde 1996 até
2003 na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE – New York Stock Exchange) e
até 2003 nas Bolsa de Valores de Amesterdão (Euronext Amesterdam), Londres
(London Stock Exchange) e Frankfurt (Frankfurt Stock Exchange) (fls. 7341v e 80578278);

iv.

o facto do valor declarado (pelo BCP) de capitais próprios ter chegado a estar
sobreavaliado em 21% em 2002 e 2003 e em 17% em 2004 (fls. 12591v – Quadro
21);

v.

o período de tempo durante o qual o arguido sabia que o mercado não tinha
conhecimento de documentos de prestação de contas do BCP que dessem uma
imagem verdadeira e apropriada da situação económico-financeira da sociedade e
dos resultados das operações por esta realizadas (pelo menos desde 2002 até 2007)

vi.

os elevados montantes das perdas ocultadas pelo BCP que atingiram em 31/12/2003
o valor de € 593.605.594 (cf. fls. 12585v e 12591v – Quadros 17 e 21, respectivamente);

vii.

o facto da ocultação das perdas ter terminado após a publicitação, por iniciativa de
terceiros, de alguns dos factos que geraram as perdas sofridas pelo BCP (fls. 1254012547);

viii.

só nas contas referentes a 31/12/2007, divulgadas a 24/04/2008 no SDI, o BCP
introduziu correcção às contas passadas de molde a que a informação financeira
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divulgada passasse a ser verdadeira e apropriada (fls. 7228, 8057-8277, 8189-8190 e
13639).

Secção VI Da determinação da sanção
1.

Com os fundamentos expostos, deliberou o Conselho Directivo da CMVM aplicar ao
Arguido:
a)

uma coima de € 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil euros), nos termos dos
artigos 389.º/1/a e 388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com
coima de € 25.000 a € 2.500.000), pela divulgação de informação não verdadeira a
31/03/2004;

b)

uma coima de € 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil euros), nos termos dos
artigos 389.º/1/a e 388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com
coima de € 25.000 a € 2.500.000); pela divulgação de informação não verdadeira a
11/04/2005;

c)

uma coima de € 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil euros), nos termos dos
artigos 389.º/1/a e 388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com
coima de € 25.000 a € 2.500.000); pela divulgação de informação não verdadeira a
20/04/2006;

d)

uma coima de € 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil euros), nos termos dos
artigos 389.º/1/a e 388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com
coima de € 25.000 a € 2.500.000) pela divulgação de informação não verdadeira a
28/06/2007;

e)

uma coima de € 150.000 (cento e cinquenta mil euros), nos termos dos artigos
389.º/1/a e 388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima
de € 25.000 a € 2.500.000) pela divulgação de informação não verdadeira a
06/11/2007;

588

f)

uma coima de € 400.000 (quatrocentos mil euros), nos termos dos artigos 389.º/1/a e
388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima de € 25.000 a
€ 2.500.000) pela divulgação de informação não verdadeira a 23/12/2007.

2.

A moldura concursal abstracta situa-se entre € 25.000 (vinte e cinco mil euros) e €
5.000.000 (cinco milhões de euros), nos termos do artigo 19.º do RGCORD.

3.

A moldura concursal concreta situa-se entre € 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil
euros) e € 2.350.000 (dois milhões e trezentos e cinquenta mil euros), nos termos do artigo
19.º RGCORD.

4.

Feito o cúmulo jurídico das coimas concretamente aplicadas, supra referidas, nos termos
do citado artigo 19.º RGCORD, e atentas as circunstâncias do caso concreto, o Conselho
Directivo deliberou aplicar ao Arguido a coima única de € 900.000 (novecentos mil
euros).

Sanção acessória

5.

Tendo em consideração o descrito na Medida da Sanção e o disposto nos artigos 404.º e 405.º do
CdVM e 21.º do RGCORD, o Conselho Directivo deliberou aplicar, cumulativamente com a coima
referida supra, a sanção acessória de:

a)

Interdição temporária do exercício pelo infractor da profissão ou da actividade a que
a contra-ordenação respeita (artigo 404.º, n.º 1, alínea b) do CdVM), pelo período de
5 (cinco) anos;

b)

Inibição do exercício de funções de administração, direcção, chefia ou fiscalização e,
em geral, de representação de quaisquer intermediários financeiros no âmbito de
alguma ou de todas as actividades de intermediação em valores mobiliários ou outros
instrumentos financeiros (artigo 404.º, n.º 1, alínea c) do CdVM), pelo período de 5
(cinco) anos.
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6.

As referidas sanções acessórias são:
a)

Adequadas aos fins de prevenção geral e especial694, uma vez que a consistência da
conduta do agente demonstrou que o mesmo violou manifesta e gravemente os
deveres que são inerentes ao exercício dos cargos que desempenhou. Com efeito,
como referem ANTÓNIO DE OLIVEIRA MENDES e JOSÉ DOS SANTOS
CABRAL695, “Sendo a sanção acessória, como a própria terminologia indica, um
mais relativamente à sanção principal – coima -, a mesma não pode deixar de ser
considerada, como doutamente refere Figueiredo Dias relativamente às penas
acessórias, uma censura adicional pelo facto cometido pelo agente, desempenhando
uma função preventiva adjuvante da coima696”;

b)

Necessárias, dado que a prática da contra-ordenação pelo agente prejudicou a
estabilidade e a confiança do mercado, essenciais num clima de crise nacional e
internacional e em que a confiança nos operadores financeiros é um pilar
fundamental697. Com efeito, é fundamental que o arguido não possa, pelo exercício
das funções de que vem inibido, suscitar novas suspeições sobre a credibilidade das
instituições em que venha a exercer funções;

694

Cf. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 21 de Fevereiro de 2007, Processo n.º 7818/2006-3, no qual é
referido, a propósito da sanção inibitória de proibição de conduzir veículos com motor que “tem a natureza de uma
pena acessória e traduz-se numa censura adicional pelo crime praticado, por se revelar especialmente censurável e
visa o efeito de prevenção geral de intimidação e de prevenção especial”.
695
Notas ao Regime Geral das Contra-Ordenações e Coimas, 2.ª Edição, 2004, Almedina, p. 66.
696
Direito Penal Português Parte Geral II – As Consequências Jurídicas do Crime, 1.ª Edição, 1993, p. 96.
697
Referem SIMAS SANTOS e LOPES DE SOUSA, anotando o artigo 21.º do RGCORD, que “A interdição [do
exercício de profissões ou actividades] só pode ser decretada, como resulta do n.º 2 do art. 21.º-A, quando há uma
relação entre a contra-ordenação e a função ou actividade exercida e se mostra inequivocamente que há (…)
violação grave dos deveres que o exercício desta impõe. Trata-se de casos em que a prática da contra-ordenação é
susceptível de ter reflexos negativos directos e evidentes na própria função pública ou de interesse público exercida,
designadamente afectando o seu prestígio.” Cf. Contra-Ordenações, Anotações ao Regime Geral, 4.ª Edição,
Fevereiro 2007, Vislis Editores, p. 229.
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c)

Proporcionais698, tendo em conta a gravidade e perigo concretos que a conduta do
agente provocou no mercado de instrumentos financeiros, o prolongamento no tempo
das suas condutas e os efeitos provocados, a dimensão dos prejuízos não reportados
nas contas do BCP, o facto de este ser uma das maiores instituições financeiras do
país – com o impacto que isso tem no sistema financeiro português –, a sofisticação
da metodologia utilizada para obter a falta de qualidade da informação financeira e o
elevado grau de culpa documentado nos factos. Em acréscimo, e conforme já
resultou provado nos capítulos supra, o agente, pelo âmbito das suas funções e
responsabilidade na esfera da pessoa colectiva em causa, possuía um especial dever
de não cometer as infracções.

Capítulo V Christopher de Beck
Secção I Dos factos praticados pelo arguido
1.

Christopher de Beck,

2.

Assumiu os seguintes cargos no BCP:
a) Vice-Presidente do Conselho de Administração do BCP, pelo menos, entre 1999 e
15/01/2008; (fls. 8346-8357, 11542-11544, 6736v, 6866v, 7087, 7111, 7290v, 7378v,
7538, 7776v, 7791v, 8346-8357, 11542-11544, 13487-13489)
b) Gerente da EAI (sociedade pertencente ao universo empresarial do BCP até
15/07/2004), pelo menos desde 2001, tendo comunicado a sua renúncia a 25/06/2004;
(fls. 10890-10894, 9073-9077, 9983-9988, 11583, 12293-12299);
c) Membro do Conselho de Administração da Seguros e Pensões Gere, SGPS, S.A., pelo
menos, de 17/04/2006 a 26/06/2006. (fls. 13632, 13633, 13634)

698

Afirmam os mesmos autores que, “para além do preenchimento dos requisitos legais de que depende a aplicação
das sanções, deverá ser formulado, na decisão condenatória, um juízo fundamentado sobre as razões ligadas à
gravidade da infracção e à culpa do agente que justificam, em termos de razoabilidade e proporcionalidade, a
aplicação da sanção”. Cf. Contra-Ordenações, Anotações ao Regime Geral, ob cit…, p. 227.
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d) Entre 1989 e 1991 foi presidente do Conselho de Administração da CI, quando era
vogal Góis Ferreira e vogal efectivo Bessa Monteiro (fls. 9365, 9366), tendo sido
substituído no cargo pelo arguido Filipe Pinhal (fls.9367);
3.

Enquanto Vice-Presidente do Conselho de Administração do BCP, para além das funções
que exercia nos termos legais, tinha a seu cargo, com relevância para o presente processo,
os seguintes pelouros:
a) nos anos de 1999, 2000, 2001, 2002 e de 2003 até aos fins de 2005 tinha a seu cargo o
pelouro da Direcção Internacional (fls. 8346v, 8347, 8348v, 8350, 8351v, Contestação
do arguido Christopher de Beck (artigos 198-455, fls. 16023-16072, maxime 233, 243244) e contestação do arguido A. (artigos 142-247, fls. 17568-17578, maxime 149º150º)699);
b) nos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003 tinha a seu cargo o pelouro da Comissão de
Riscos Internacional (fls. 8347v, 8348v, 8350, 8352);
c) nos anos de 2004, 2005 e 2006 tinha a seu cargo o pelouro da Comissão de Riscos (fls.
8353v, 8354v, 8355v);
d) no ano de 2005 tinha a seu cargo o pelouro do Compliance Office e da Comissão de
Riscos (fls. 8354, 8354v);
e) no ano de 2007 tinha a seu cargo as seguintes Direcções: Qualidade e Processos700 e
Crédito. (fls. 8263v).

4.

Beneficiou das seguintes procurações (com poderes de voto discricionários), no período
compreendido entre 2000 e 2004, emitidas por entidades intervenientes nas operações
supra descritas no Título VI:

699

Já havia sido responsável desde 1979 da área internacional do BPA (Auto de Declarações de Esteves Oliveira fls.
22289).
700
A Acusação chama-lhe Qualidade e Procedimentos e Crédito (de acordo com fls. 8263v), mas o arguido veio a
corrigir essa denominação na sua contestação (artigo 251, fls. 16037).
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a) procuração emitida, a 21/02/2000, pela Sherwell (International) Limited701 para sua
representação na Assembleia Geral do BPA de 28/02/2000 (na ausência de Jardim
Gonçalves) (fls. 10105);
b) procurações, emitidas a 22/02/2000, das off-shore Cayman então designadas Top
Assets Ltd., Prime Securities Ltd. e Portfolio Investments Ltd. para sua representação
na Assembleia Geral do BPA de 28/02/2000 (na ausência de Jardim Gonçalves) (fls.
10102-10104);
c) procuração emitida, a 29/02/2000, pela Millennium Securities Limited para sua
representação na Assembleia Geral do BPA de 15/03/2000 (na ausência de Jardim
Gonçalves) (fls. 10107);
d) procuração emitida, a 29/02/2000, pela Top Assets Ltd. para sua representação na
Assembleia Geral do BPA de 15/03/2000 (na ausência de Jardim Gonçalves) (fls.
10108);
e) procuração emitida, a 29/02/2000, pela Prime Securities Ltd. para sua representação na
Assembleia Geral do BPA de 15/03/2000 (na ausência de Jardim Gonçalves) (fls.
10109);
f)

procuração emitida, a 29/02/2000, pela Portfolio Investments Ltd. para sua
representação na Assembleia Geral do BPA de 15/03/2000 (na ausência de Jardim
Gonçalves) (fls. 10110);

g) procuração emitida, a 03/03/2000, pela Camden Consulting Ltd. para sua
representação na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2000 (na ausência de Jardim
Gonçalves) (fls. 10116);
h) procuração emitida, a 03/03/2000, pela Savanah International Ltd. para sua
representação na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2000 (na ausência de Jardim
Gonçalves) (fls. 10117);
701

Sociedade que havia sido constituída em Janeiro de 1997 com a intervenção da Servitrust (fls. 6350).
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i)

procuração emitida, a 03/03/2000, pela Gobi Associates Ltd. para sua representação na
Assembleia Geral do BCP de 15/03/2000 (na ausência de Jardim Gonçalves) (fls.
10118);

j)

procuração emitida, a 03/03/2000, pela Continental Investments Ltd. para sua
representação na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2000 (na ausência de Jardim
Gonçalves) (fls. 10120);

k) procuração emitida, a 06/03/2000, pela Sherwell para sua representação na Assembleia
Geral do BPA de 15/03/2000 (na ausência de Jardim Gonçalves) (fls. 10112);
l)

procuração emitida, a 06/03/2000, pela Somerset (Ilha de Man) para sua representação
na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2000 (na ausência de Jardim Gonçalves) (fls.
10113);

m) procuração emitida, a 06/03/2000, pela Hendry para sua representação na Assembleia
Geral do BCP de 15/03/2000 (na ausência de Jardim Gonçalves) (fls. 10114);
n) procuração emitida, a 06/03/2000, pela Sevendale para sua representação na
Assembleia Geral do BCP de 15/03/2000 (na ausência de Jardim Gonçalves) (fls.
10115);
o) procuração emitida, a 06/03/2000, pela Sherwell para sua representação na Assembleia
Geral do BCP de 15/03/2000 (na ausência de Jardim Gonçalves) (fls. 10121);
p) procuração emitida, a 26/09/2000, pela Anchorage Investments Ltd. para sua
representação na Assembleia Geral do BCP de 16/10/2000 (na ausência de Jardim
Gonçalves) (fls. 10122);
q) procuração emitida, a 26/09/2000, pela Pier Securities Ltd. para sua representação na
Assembleia Geral do BCP de 16/10/2000 (na ausência de Jardim Gonçalves) (fls.
10124);
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r)

procuração emitida, a 26/09/2000, pela Vickers Investments Ltd. para sua
representação na Assembleia Geral do BCP de 16/10/2000 (na ausência de Jardim
Gonçalves) (fls. 10126);

s)

procuração emitida, a 28/09/2000, pela Sevendale para sua representação na
Assembleia Geral do BCP de 16/10/2000 (na ausência de Jardim Gonçalves) (fls.
10123);

t)

procuração emitida, a 28/09/2000, pela Sherwell para sua representação na Assembleia
Geral do BCP de 16/10/2000 (na ausência de Jardim Gonçalves) (fls. 10125);

u) procuração emitida, a 19/03/2001, pela Sevendale para sua representação na
Assembleia Geral do BCP de 26/03/2001 (na ausência de Jardim Gonçalves) (fls.
10131);
v) procuração emitida, a 31/01/2003, pela Sherwell para sua representação na Assembleia
Geral do BCP de 24/02/2003 (na ausência de Jardim Gonçalves) (fls. 10136);
w) procuração emitida, a 31/01/2003, pela Hendry para sua representação na Assembleia
Geral do BCP de 24/02/2003 (na ausência de Jardim Gonçalves) (fls. 10138);
x) procuração, emitida a 31/01/2003, pela Sevendale Limited para sua representação na
Assembleia Geral do BCP de 24/02/2003 (na ausência de Jardim Gonçalves) (fls.
10140);
y) procuração emitida, a 26/02/2004, pela Hendry para sua representação na Assembleia
Geral do BCP de 15/03/2004 (na ausência de Jardim Gonçalves) (fls. 10560);
z) procuração emitida, a 26/02/2004, pela Sherwell para sua representação na Assembleia
Geral do BCP de 15/03/2004 (na ausência de Jardim Gonçalves) (fls. 10561);
aa) procuração emitida, a 26/02/2004, pela Somerset (Ilha de Man) para sua representação
na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2004 (na ausência de Jardim Gonçalves) (fls.
10562);
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bb) procuração emitida, a 26/02/2006, pela Sevendale para sua representação na
Assembleia Geral do BCP de 15/03/2004 (na ausência de Jardim Gonçalves) (fls.
10564).
5.

Praticou actos – de aprovação, de ratificação, de autorização, de celebração de contratos,
de negociação, de estabelecimento de contactos – relativos a entidades off-shore e relativos
à transmutação (de parte) das perdas sofridas (através de operações relacionadas com o
sector imobiliário) entre os anos de 1998 e 2007:
a)

autorizou a concessão e renovação de créditos à Hendry, à Sherwell, à Sevendale, à
Somerset (Ilha de Man) e à Somerset (BVI) (entre 1998 e 2006) (fls. 31, 32, 33, 284, 438,
286v, 440, 3774, 3923, 286, 439v, 3922, 285v, 3921, 33v, 163v, 438v, 3773, 32v, 162v, 284, 438,
3771, 3918, 31v, 162, 283v, 437v, 3770, 3917, 31, 161v, 3769, 436v, 283, 3916, 30v, 161, 3768,
282v, 30, 160v, 3767, 29v, 160, 3766, 281, 3912, 280v, 28v, 3911, 33, 3915) 702;

b)

autorizou a concessão do crédito inicial, pelo menos, à Somerset (Ilha de Man), a
17/02/2000, no valor de € 40 milhões (fls. 33v);

c)

autorizou a concessão dos créditos iniciais às 17 Off-shore Cayman (em 1999 e
2001), com valores entre € 10 milhões e € 60 milhões (fls. 1134v, 1135, 1140v-1146, 1221,
1221v, 1222, 1226-1232, 1320, 1320v, 2017, 2018, 2028-2034, 2102, 2102v, 2106-2112, 591, 1033,
1606, 1912, 1916-1922, 2209, 2213-2218, 1420v, 1424v-1430, 1714, 631, 638-644, 727v, 934, 1510,
1511, 1512v, 1807, 1810-1816, 591v, 1913 e artigo 277 da contestação do arguido Christopher de
Beck, a fls. 16041);

d)

aprovou ratificar as operações individuais (de risco) aprovadas (por Administradores
do BCP) referentes à Sherwell a 17/01/2000, em reunião do Conselho de
Administração do BCP (fls. 13555-13555v);

702

A fls. 162, 3770, é mesmo mandado directamente a CB em 29 de Julho de 2002 às 19h13m e-mail para
aprovação de crédito à Hendry e outro e-mail às 19h15m da mesma data para aprovação de crédito à Sherwell (fls.
3917).
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e)

aprovou ratificar os despachos (de Administradores do BCP) de aprovação e de
renovação/reclassificação de limites apostos sobre as fichas da Sherwell e da Dazla a
14/02/2000, em reunião do Conselho de Administração do BCP (fls. 13559-13559v);

f)

autorizou que a Servitrust emitisse garantia bancária à primeira solicitação a favor do
ABN, a 16/12/2003 (fls. 6596);

g)

aprovou em Conselho de Administração do BCP a 08/01/2004: (i) ratificar operação
de crédito concedido à EA; (ii) encarregar o Centro Corporativo e a Direcção de
Auditoria de organizar e supervisionar “planos de regularização” específicos
relativos a acções próprias recebidas em garantia e créditos concedidos a sociedades
domiciliadas em centros off-shore (fls. 13588-13589, 13590)703;

h)

apresentou, em 2004, José Récio (accionista fundador da «Baía de Luanda») a
Joaquim Miguel Paupério (Auto de Declarações de Joaquim Miguel Paupério, fls.
23739);

i)

aprovou, a 15/09/2004, em reunião do Conselho de Administração do BCP,
designadamente, a ratificação dos despachos de aprovação (de Administradores do
BCP) das operações referentes à Sherwell e à Sevendale (fls. 13608 e 13610);

j)

apreciou, a 12/11/2004, em reunião do Conselho de Administração do BCP, o “ponto
de situação” das respostas a ofícios e pedidos de informação do Banco de Portugal,
designadamente, no que respeita: ao “plano de regularização” das situações relativas
ao financiamento a entidades domiciliadas em centros off-shore a implementar nos
exercícios de 2004 e 2005; às entidades sem confirmação do “ultimate beneficial

703

Não foi dado como provado o seguinte facto: a 13/04/2004, aprovou, em reunião do Conselho de Administração
do BCP, ratificar a alienação à Townsend da totalidade do capital social da CI, por € 26.136.371,60, em simultâneo
com a assunção por aquela sociedade da totalidade do saldo devedor de outras entidades (Moreira Rato, João
Bernardino Gomes e Ilídio Duarte Monteiro) no montante de € 593.697.585,63; aprovação que pressupôs a
constituição pela Townsend, para garantia da totalidade das responsabilidades assumidas, de penhor sobre
participação a adquirir na CI e de hipoteca ou garantia equivalente sobre os imóveis detidos e a adquirir pela CI; (fls.
2688 e 13565).
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owner” (UBO) em que este assuma com todo o seu património a responsabilidade
pelos créditos (fls. 13573, 13574 e 13574v);
k)

tomou conhecimento, pelo menos a 19/01/2005, em reunião do Conselho de
Administração do BCP, de ofício do Banco de Portugal remetido ao BCP, datado de
27/12/2004, no qual o Banco de Portugal informou que, relativamente aos créditos
concedidos a membros do Conselho Superior e a entidades em centros “Off-shore”,
aguardava a apresentação de um “ponto de situação” sobre as medidas deliberadas
pelo Conselho de Administração do BCP em 12/11/2004, as quais deveriam ser
objecto de uma referência explícita no próximo relatório sobre as provisões
económicas (fls. 12062, 12068v);

l)

aprovou, a 30/05/2005, em reunião do Conselho de Administração do BCP, que o
Fundo de Pensões do Grupo fosse dotado de acções da EDP e da Friends Provident e
papel comercial emitido pela CI (fls. 2688v);

m)

solicitou ao BCP (de que também era Administrador) a 14/06/2006, na qualidade de
administrador da Seguros e Pensões Gere, SGPS, S.A., o processamento da
transacção relativa à alienação pela Seguros e Pensões Gere ao BCP de 4.945.000
acções (representativas de 5,75% do social) da CI pelo valor global de € 5.010.000
(fls. 2749, 10570, 10674, 4004);

n)

negociou, desde Junho de 2006, com Joaquim Miguel Paupério a entrega ao BCP da
CI (que detinha, à data, participação na «Baía de Luanda»), operação que aprovou
em reunião do Conselho de Administração Executivo do BCP, a 18/06/2007, que
determinou a liquidação integral da dívida remanescente originada pelo empréstimo
contraído pela EA junto do BCP (que tinha um valor superior a € 600 milhões) (fls.
2689v, 2756v, 5986, 10619 e Auto de Declarações de Joaquim Miguel Paupério, fls.
23730, 23737-23738, 23717-23718);
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o)

autorizou, a 18/06/2006, a concessão de um empréstimo (sob o regime de contrato de
suprimentos) de € 300 milhões à CI (fls. 2749v-2750, 2751v., 2779-2780, 1060510606, 10025-10026);

p)

celebrou contrato, a 22/06/2006, na qualidade de administrador do BCP, nos termos
do qual o BCP concede um empréstimo (sob o regime de contrato de suprimentos) de
€ 300 milhões à CI (fls. 10028 a 10032, 2777 a 2779, 12210 a 12214);

q)

autorizou, a 26/07/2006, o processamento da transacção relativa à aquisição pelo
BCP à EAI de 4.945.000 acções (representativas de 5,75% do social) da CI pelo
valor global de € 5.010.000 (fls. 10066, 10098);

r)

aprovou, a 05/03/2007, em reunião do Conselho de Administração Executivo do
BCP, conceder suprimentos à CI num montante global de USD 39 milhões, com
vista ao seu investimento no Projecto «Baía de Luanda» (fls. 2689, 2819v, 10613);

s)

aprovou, a 18/06/2007, em reunião do Conselho de Administração Executivo do
BCP, a proposta da EA nos termos da qual, com vista à liquidação integral de
empréstimo contraído pela EA junto do BCP, a EA se propõe entregar, a título de
dação em cumprimento, acções da CI correspondentes a 68,34% do respectivo
capital social (fls. 2689v, 2756v, 5986, 10619);

t)

outorgou, em 3/08/2007, contrato de suprimentos em 9.100.000 € à CI, representada
por Joaquim Miguel Paupério (fls. 2822v);

u)

na reunião do Conselho de Administração Executivo do BCP de 20/12/2007,
disponibilizou-se para subscrever a carta, datada de 20/12/2007, que o arguido Filipe
Pinhal enviou ao Senhor Governador do Banco de Portugal (fls. 15636-15639)
porquanto, por aquilo que conhecia do banco, reconhecia-se nas explicações que
eram dadas na referida carta (Acta a fls. 21399-21403 e 5083-A e Auto de
Declarações do arguido Filipe Pinhal, a fls. 21422).
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6.

Relativamente à aprovação de informação financeira do BCP para divulgação, o arguido
praticou os seguintes factos:
a)

aprovou submeter à Assembleia Geral do BCP, designadamente, os documentos de
prestação de contas do BCP referentes aos anos de 1999 até 2006 (respectivamente
em 23/02/1999, 24/01/2000, 19/01/2001, 22/01/2002, 20/01/2003, 19/01/2004,
19/01/2005, 24/01/2006 e 24/01/2007); (fls. 7613 e 12596, 13490-13495, 1349713504, 13505-13515, 13516-13518, 13519-13531, 13532-13538, 13539-13548,
13549, 13550-13554);

b)

interveio nas Assembleias Gerais de aprovação de contas em nome próprio e/ou
como procurador, pelo menos, entre os anos de 1999 e 2007; (fls. 12620-13486);

c)

aprovou, a 17/10/2007, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do
BCP relativas ao 3.º trimestre de 2007. (fls. 13660-13660v)704.

Secção II Da imputação da conduta (facto típico objectivo)
1.

O facto típico objecto do presente processo consiste na comunicação ou divulgação de
informação não completa, não verdadeira e ilícita (artigos 7.º, 389.º/1/a e 401.º do CdVM,
64.º, 65.º e 406.º do CSC, 10.º do Código Penal, ex vi artigo 32.º do RGCORD e 16.º do
RGCORD).

704

Foi acusado de a 23/12/2007, na sequência da notificação da ordem da CMVM (de 21/12/2007), ter aprovado
que o BCP divulgasse ao mercado o comunicado nos exactos termos em que o mesmo foi divulgado a 23/12/2007.
(fls. 12540-12547, 2513-2514, 9095-9098, 13622-13625). Na contestação o arguido Christopher de Beck (artigos
482-485, fls. 16076) afirma que não teve participação no comunicado de 2007. Tem de ser dada razão ao arguido.
Com efeito, consta de fls. 13622-13625 “Aos vinte e três dias do mês de Dezembro de 2007, pelas onze horas e
trinta minutos, reuniu na Rua Augusta, 84, em Lisboa, devidamente convocado, o Conselho de Administração
Executivo do Banco Comercial Português, S.A., sociedade aberta, com o capital social de 3.61 1.329.567 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o número único de matrícula e de identificação
fiscal 501.525.882, com a presença dos seguintes membros, Senhores: Dr. Filipe de Jesus Pinhal, Presidente, Dr.
António Manuel de Seabra e Melo Rodrigues, Dr. António Manuel Pereira Caldas de Castro Henriques, Dr.
Alexandre Alberto Bastos Gomes e Dr. Francisco José Queiroz de Barros de Lacerda. Os Senhores Dr. Alípio
Barrosa Pereira Dias e Dr. Boguslaw Jerzy Kott, obtido o consentimento de todos os presentes, participaram no
Conselho por conferência telefónica. O Senhor Dr. Christopher de Beck não esteve presente.”.
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2.

Apurou-se, contudo, que o arguido não esteve presente na reunião do Conselho de
Administração que aprovou o comunicado de 23/12/2007, tal como havia afirmado na sua
contestação (artigos 482-485, a fls. 16076). Pelo que se considera como não provada a
prática desta infracção pelo arguido e se determina, em consequência, o respectivo
arquivamento dos autos na parte correspondente a tal facto.

3.

O arguido realizou, por cinco vezes, o facto típico ao praticar actos determinantes e
adequados para a divulgação informação financeira que era não completa, não verdadeira e
ilícita. Com efeito, o arguido:
a)

aprovou submeter à Assembleia Geral do BCP, designadamente, os documentos de
prestação de contas do BCP referentes aos anos de 2003 a 2006 (respectivamente em
19/01/2004, 19/01/2005, 24/01/2006 e 24/01/2007) que eram não completos, não
verdadeiros e ilícitos (fls. 7613 e 12596, 13490-13495, 13497-13504, 13505-13515,
13516-13518, 13519-13531, 13532-13538, 13539-13548, 13549, 13550-13554);

b)

aprovou, a 17/10/2007, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do
BCP relativas ao 3.º trimestre de 2007 que eram não completas, não verdadeiras
e ilícitas (fls. 13660-13660v).

4.

O arguido, em momentos anteriores aos referidos, praticou, ainda, por acção e por omissão,
outros factos que foram causalmente relevantes para a realização da infracção. Com efeito,
como resulta dos factos supra descritos (Secção I do presente Capítulo), o arguido teve
intervenção em factos patrimoniais e do processo contabilístico e omitiu, ainda, o controlo
devido sobre as operações, factos patrimoniais e factos do processo contabilístico que
determinaram a situação patrimonial, financeira e reditual do BCP que, subsequentemente,
não foi retratada de forma verdadeira e apropriada na informação aprovada e divulgada.

5.

Estes contributos causalmente relevantes para o ilícito praticado perdem, contudo,
autonomia infraccional em função dos factos posteriormente praticados pelo arguido e que,
como se disse, foram determinantes e adequados para provocar o resultado ilícito: aprovar
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a informação financeira para divulgação. A sua relevância limita-se à determinação
concreta da sanção. O mesmo se diga relativamente a factos posteriores à infracção que,
tendo o mesmo objecto, por acção ou omissão contribuam para o reforço ou manutenção da
falsidade da informação divulgada.

Secção III Da imputação subjectiva (facto típico subjectivo)
1.

O arguido praticou os factos supra descritos (Secção I do presente Capítulo) de forma
consciente e voluntária.

2.

É inquestionável que o arguido conhecia e quis aprovar os documentos de prestação de
contas do BCP referentes aos anos de 2003 a 2006, bem como as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas do BCP relativas ao 3.º trimestre de 2007 nos
exactos termos em que estes foram divulgados, porquanto se trata de factos próprios.

3.

O arguido conhecia a verdadeira situação patrimonial, financeira e reditual do BCP e,
por isso, sabia que os documentos de prestação de contas relativos aos anos de 2003 a
2006, bem como as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do BCP relativas
ao 3.º trimestre de 2007 não espelhavam de forma verdadeira e apropriada a situação do
banco. Ainda assim, o arguido quis aprovar: (i) os documentos de prestação de contas do
BCP referentes aos anos de 2003 e 2006 e (ii) as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas do BCP relativas ao 3.º trimestre de 2007; tendo toda esta informação sido
divulgada nos exactos termos em que foi aprovada pelo arguido.

4.

Ao actuar desta forma consciente e voluntária o arguido praticou com dolo directo (artigo
14.º/1 do Código Penal, ex vi artigo 32.º do RGCORD) as infracções que lhe são imputadas
(artigos 7.º e 389.º/1/a CdVM).

5.

O conhecimento, pelo arguido, da verdadeira situação patrimonial, financeira e reditual do
BCP resulta do conhecimento que este tinha das entidades identificadas no presente
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processo (nomeadamente as off-shore Cayman, as off-shore Góis Ferreira e as entidades
referidas na vertente imobiliária), da sua verdadeira natureza e situação patrimonial e das
operações por elas realizadas – o que é evidenciado (i) pela informação que o arguido
dispunha, (ii) pela sua participação directa nos factos e (iii) pela elevada experiência
profissional e elevado conhecimento do negócio bancário, em geral, e do BCP, em
particular.
6.

Com efeito, de entre os demais factos supra descritos (na Secção I do presente Capítulo)
destaca-se, em síntese, que o arguido:

7.

(A) Conhecia as off-shore Cayman, desde a sua constituição, e sabia que estas eram
detidas pelo próprio BCP e que haviam gerado avultadas perdas em virtude da
diminuição do valor da participação accionista detida no BCP uma vez que:
i.

foi o próprio que autorizou a concessão dos créditos iniciais a estas sociedades (em
1999 e 2001) ), com valores entre € 10 milhões e € 60 milhões – como o próprio
reconhece na sua contestação (fls. 1134v, 1135, 1140v-1146, 1221, 1221v, 1222, 1226-1232,
1320, 1320v, 2017, 2018, 2028-2034, 2102, 2102v, 2106-2112, 591, 1033, 1606, 1912, 1916-1922,
2209, 2213-2218, 1420v, 1424v-1430, 1714, 631, 638-644, 727v, 934, 1510, 1511, 1512v, 1807,
1810-1816, 591v, 1913 e artigo 277, a fls. 16041);

ii.

autorizou a concessão da maioria das suas renovações posteriores (pelo menos entre
2000 e 2003) – como o próprio reconhece na sua contestação (artigo 281, a fls. 16042. Cf.
fls. 2019, 632, 1510, 728, 935, 1034v, 1135v, 1221, 1222, 1421, 1510v, 1607, 1714v, 1808, 1912v,
2103, 2209v, 592, 1136, 1421v, 1608, 1913, 2020, 2210, 633, 728v, 1137, 1136v, 1223, 1223v,
1321v, 2021-2022, 2104, 2103v, 592v, 634, 729, 936, 1035, 1422, 1511, 1609, 1808v, 1913v, 2210v,
1715, 593, 635, 729v, 937, 1035v, 1137v, 1224, 1322v, 1422v, 1610, 1715v, 1809, 1914, 2024,
2104v, 2211);

iii.

era titular do pelouro (nos anos de 1999 e 2005) da Direcção Internacional, unidade
que recebia, no mínimo mensalmente, (entre 1999 e 2001) mapa com indicação do
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valor das responsabilidades assumidas pelas off-shore Cayman e do valor da carteira
de valores mobiliários das mesmas (fls. 8346v, 8347, 8348v, 8350, 8351v, Auto de
Declarações de Helena Soares Carneiro Paolini a fls 24076, contestação do arguido
Christopher de Beck nos artigos 198 a 455, a fls. 16023-16072 (maxime artigos 233,
244), contestação do arguido A. nos artigos 142-247, a fls. 17568-17578 (maxime
artigos 149-150)) e que tramitava formalmente os créditos concedidos às off-shore705.
Ao contrário da Direcção Internacional, que dispõe da informação mas não tem
qualquer poder de intervenção, por ser um mero booking center, o arguido não só
dispôs da informação como tinha efectivos poderes706.
8.

Não é minimamente verosímil que o arguido – com a sua larga experiência bancária (fls.
8346-8357, 11542-11544, 6736v, 6866v, 7087, 7111, 7290v, 7378v, 7538, 7776v, 7791v,
8346-8357, 11542,-11544, 13487-13489) – tivesse concedido e renovado esses avultados
créditos, no contexto de acumulação crescente de perdas, sem saber quem seriam os UBO
destas sociedades. Sucede que, como já se viu, estes UBO não existiam (nem sequer
formalmente) até Dezembro de 2002. Informação que o arguido conheceu. Não podia ser
de outra maneira.

9.

Posteriormente, conhecendo a verdadeira natureza das Off-shore Cayman e as perdas que
estas haviam gerado, o arguido acompanhou o processo da alegada “regularização”
operada pelos arguidos Jardim Gonçalves, António Rodrigues e Filipe Pinhal uma vez que:
i.

foi Frederico Moreira Rato, cunhado do arguido Christopher de Beck, quem
procedeu à assunção meramente formal (sem transferências dos riscos e benefícios)
da maioria das Off-shore Cayman (fls. 23398-23399 e 23404); e

705
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Como se demonstrou no Título VIII, Capitulo I, Secção I, Subsecção I.
Recebeu ainda procurações destas off-shore em 2000 para o caso de ausência de Jardim Gonçalves.
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ii.

o arguido autorizou, a 16/12/2003, a emissão pela Servitrust de garantia bancária à
primeira solicitação a favor do ABN (fls. 6596)707.

10.

O que, atento todo o circunstancialismo, bem demonstra que o arguido conhecia não só as
Off-shore Cayman e as perdas por estas geradas (e não reveladas) mas também que as
mesmas eram detidas pelo próprio BCP.

11.

(B) Conhecia a dissimulação das perdas das off-shore Cayman na vertente imobiliária
uma vez que, designadamente (i) sabendo que as perdas existiam e não haviam sido
reconhecidas nos documentos de prestação de contas do BCP, (ii) conhecendo as
determinações recebidas do Banco de Portugal que resultaram na necessidade de proceder
a uma listagem completa de todos os “veículos” domiciliados em centros off-shore com
exposição do Grupo (BCP) perante os mesmos, assim como dos activos subjacentes e
menção de existência de declaração escrita dos “ultimate beneficial owners” com assunção
pessoal e integral de responsabilidade (cf. acta do CA do BCP, a fls. 13588-13597, e carta
enviada pelo arguido Filipe Pinhal ao Governador do BdP a fls. 15638) (iii) actuou de
modo a proceder a uma substituição dos créditos que o BCP detinha sobre as off-shore
Cayman por créditos sobre uma sociedade do ramo imobiliário (a EA), ocultando as perdas
não reveladas – como se passa a demonstrar. Com efeito o arguido teve marcada
intervenção na negociação do investimento na «Baía de Luanda»:

12.

(i) Apresentou em 2004 José Récio (accionista fundador da «Baía de Luanda») a Joaquim
Miguel Paupério (Auto de Declarações de Joaquim Miguel Paupério, fls. 23739).

13.

(ii) Foi o principal interlocutor do BCP no desenvolvimento do projecto «Baía de Luanda»
– como Joaquim Miguel Paupério declarou perante a CMVM (Auto a fls. 23740).
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Contrato este que, lembra-se, manteve a exposição do BCP às cotações das acções BCP dadas como garantia dos
financiamentos às off shore Cayman e cuja finalidade apenas podia ser a da ocultação das perdas do BCP como se
demonstrou no Título VI, Parte I, Capitulo II.
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14.

(iii) Teve intervenção na venda de participações da CI (fls. 2749, 10570, 10674, 4004,
10066, 10098) – sociedade que foi instrumentalizada pelo BCP para operar a transmutação
das perdas para a vertente imobiliária e para a sobrevalorização do projecto «Baía de
Luanda»;

15.

(iv) Autorizou, a 18/06/2006, a concessão de um empréstimo (sob o regime de contrato de
suprimentos) de € 300 milhões à CI sendo certo que o BCP havia alienado (formalmente e
de forma não efectiva, como se viu supra) a maioria do capital desta sociedade ao Grupo
EA por apenas € 26.136.371,60 e que a CI não tinha capacidade para fazer face ao serviço
de uma dívida daquele montante (fls. 2749v-2750, 2751v., 2779-2780, 10605-10606, 10025-10026,
2739v, 2758v-2760, 2757, 2760v, 5973-5979, 3556-3557, 5975v, 11091, 11552v, 12124, 12149, 12152,
12153, 12240, 12243-12246, 12464, 8470-8482, 11083-11085 e 11087-11114) e celebrou o respectivo

contrato a 22/06/2006 (fls. 10028 a 10032, 2777 a 2779, 12210 a 12214),
16.

(v) Aprovou, em reunião do Conselho de Administração Executivo do BCP, a 05/03/2007,
conceder suprimentos à CI num montante global de USD 39 milhões, com vista ao seu
investimento no Projecto «Baía de Luanda» (fls. 2689, 2819v, 10613).

17.

(vi) Em 3/08/2007 outorgou contrato de suprimentos em 9.100.000 € à CI, representada
por Miguel Paupério (fls. 2822v).

18.

(vii) Por fim, desde Junho de 2006, o arguido Christopher de Beck negociou com Joaquim
Miguel Paupério a entrega ao BCP da CI (que detinha, à data, participação na «Baía de
Luanda»), operação que o arguido aprovou em reunião do Conselho de Administração
Executivo do BCP, a 18/06/2007, que determinou a liquidação integral da dívida
remanescente originada pelo empréstimo contraído pela EA junto do BCP (que tinha um
valor superior a € 600 milhões) (fls. 2689v, 2756v, 5986, 10619) – como declarou Joaquim
Miguel Paupério à CMVM (fls. 23730, 23737-23738, 23717-23718). Conhecendo os
demais factos descritos, o arguido ao aprovar esta operação sabia que estava a concluir o
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processo de ocultação de perdas que implicava a sobrevalorização do projecto «Baía de
Luanda»708.
19.

Estas operações, praticadas pelo arguido, atentos os seus contornos, só são compreensíveis
no quadro de dissimulação de perdas que o arguido bem conhecia.

20.

(C) Conhecia as off-shore Góis Ferreira uma vez que:
i.

autorizou a concessão do crédito inicial, pelo menos, à Somerset (Ilha de Man), a
17/02/2000, no valor de € 40 milhões (fls. 33v);

ii.

autorizou a concessão e renovação de créditos à Hendry, à Sherwell, à Sevendale, à
Somerset (Ilha de Man) e à Somerset (BVI) (entre 1998 e 2006) (fls. 31, 32, 33, 284,
438, 286v, 440, 3774, 3923, 286, 439v, 3922, 285v, 3921, 33v, 163v, 438v, 3773, 32v, 162v,
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O conhecimento pelo arguido do grupo EA e das várias empresas que o foram constituindo ao longo do tempo,
bem como as operações realizadas por estas, é por isso bastante aprofundado. Foi Gerente da EAI (sociedade
pertencente ao universo empresarial do BCP até 15/07/2004), pelo menos desde 2001, tendo comunicado a sua
renúncia a 25/06/2004; (fls. 10890-10894, 9073-9077, 9983-9988, 11583, 12293-12299) e entre 1989 e 1991 foi
presidente do Conselho de Administração da CI, quando era vogal Góis Ferreira e vogal efectivo Bessa Monteiro
(fls. 9365, 9366), tendo sido substituído no cargo pelo arguido Filipe Pinhal (fls.9367). Aprovou em Conselho de
Administração do BCP a 08/01/2004 ratificar operação de crédito concedido à EA (fls. 13588-13589, 13590);
aprovou, a 30/05/2005, em reunião do Conselho de Administração do BCP, que o Fundo de Pensões do Grupo fosse
dotado de acções da EDP e da Friends Provident e papel comercial emitido pela CI (fls. 2688v); solicitou ao BCP
(de que também era Administrador) a 14/06/2006, na qualidade de administrador da Seguros e Pensões Gere, SGPS,
S.A., o processamento da transacção relativa à alienação pela Seguros e Pensões Gere ao BCP de 4.945.000 acções
(representativas de 5,75% do social) da CI pelo valor global de € 5.010.000 (fls. 2749, 10570, 10674, 4004);
autorizou a concessão de um empréstimo (sob o regime de contrato de suprimentos) de € 300 milhões à CI a
18/06/2006 (fls. 2749v-2750, 2751v., 2779-2780, 10605-10606, 10025-10026); celebrou contrato, a 22/06/2006, na
qualidade de administrador do BCP, nos termos do qual o BCP concede um empréstimo (sob o regime de contrato
de suprimentos) de € 300 milhões à CI (fls. 10028 a 10032, 2777 a 2779, 12210 a 12214); autorizou, a 26/07/2006, o
processamento da transacção relativa à aquisição pelo BCP à EAI de 4.945.000 acções (representativas de 5,75% do
social) da CI pelo valor global de € 5.010.000 (fls. 10066, 10098); aprovou, a 05/03/2007, em reunião do Conselho
de Administração Executivo do BCP, conceder suprimentos à CI num montante global de USD 39 milhões, com
vista ao seu investimento no Projecto «Baía de Luanda» (fls. 2689, 2819v, 10613); aprovou, a 18/06/2007, em
reunião do Conselho de Administração Executivo do BCP, a proposta da EA nos termos da qual, com vista à
liquidação integral de empréstimo contraído pela EA junto do BCP, a EA se propõe entregar, a título de dação em
cumprimento, acções da CI correspondentes a 68,34% do respectivo capital social (fls. 2689v, 2756v, 5986, 10619);
outorgou, em 3/08/2007, contrato de suprimentos em 9.100.000 € à CI, representada por Miguel Paupério (fls.
2822v.).
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284, 438, 3771, 3918, 31v, 162, 283v, 437v, 3770, 3917, 31, 161v, 3769, 436v, 283, 3916,
30v, 161, 3768, 282v, 30, 160v, 3767, 29v, 160, 3766, 281, 3912, 280v, 28v, 3911, 33, 3915);

iii.

aprovou em reuniões do Conselho de Administração do BCP (a 17/01/2000, a
14/02/2000 e a 15/09/2004) ratificar operações de crédito referentes a algumas destas
sociedades (fls. 13555-13555v, 13559-13559v e 13608 e 13610)709.

21.

A aprovação dos créditos, em tão largo período temporal (de 2000 a 2006), permitiu saber,
também, que estas Off-shore geravam avultadas perdas em virtude da diminuição do valor
de cotação da participação accionista detida no BCP. Contudo, o arguido nunca procurou
obter garantias pessoais, nem executar o crédito.

22.

Ademais, como se viu, o arguido sabia que o BCP detinha as Off-shore Cayman, de modo
efectivo, sem que as mesmas fossem reveladas na informação financeira do BCP. Uma vez
que o padrão de actuação das Off-shore Góis Ferreira em tudo se assemelhava à das Offshore Cayman, atento todo o circunstancialismo descrito, o arguido sabia necessariamente
que as mesmas também eram detidas pelo próprio BCP710.

23.

Sendo certo que, pelo menos desde 2004, em acréscimo, o arguido tinha de estar
especialmente atento às acções próprias recebidas e aos créditos concedidos a sociedades
domiciliadas em centros off-shore – como resulta dos planos de regularização
determinados pelo Banco de Portugal de que o mesmo foi tomando conhecimento (fls.
13588-13589, 13608 e 13610) – e que o arguido Christopher de Beck, na reunião do
Conselho de Administração Executivo do BCP de 20/12/2007, disponibilizou-se para
subscrever a carta, datada de 20/12/2007, que o arguido Filipe Pinhal enviou ao Senhor
Governador do Banco de Portugal (fls. 15636-15639) porquanto, por aquilo que conhecia
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Recebeu em acréscimo procurações destas off shore entre 2000 e 2006.
Como se demonstrou no Título VIII, Capitulo I, Secção II, Subsecção III, o processamento e as condições dos
créditos das off-shore ditas Góis Ferreira, que lhe chegavam ao conhecimento para aprovação, eram completamente
diversos dos que vigoravam para a Victory, que era efectivamente de Góis Ferreira e isso resultava da própria
documentação que aprovava.
710
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do banco, reconhecia-se nas explicações que eram dadas na referida carta – como consta da
acta daquela reunião (a fls. 21399-21403 e 5083-A) e o arguido Filipe Pinhal declarou
perante a CMVM (a fls. 21422).
24.

Não se identificam elementos que excluam a ilicitude ou a culpabilidade do agente, pelo
que se confirma a responsabilidade indiciada pela realização do tipo legal de infracção.

Secção IV Dos concursos
1.

Cada uma das infracções ao artigo 7.º do CdVM constitui uma contra-ordenação muito
grave, sancionável com coima de € 25.000 a € 2.500.000, nos termos do artigo 388.º/1/a do
CdVM.

2.

Nos termos dos artigos 7.º, 389.º/1/a e 401.º do CdVM, 64.º, 65.º, 406.º e 431.º do CSC,
10.º do Código Penal, ex vi artigo 32.º do RGCORD e 16.º do RGCORD são-lhe
imputadas cinco infracções (relativas às divulgações dos documentos de prestação de
contas referentes aos anos de 2003 a 2006, à informação referente à actividade, resultados
e situação económica e financeira do BCP no 3.º trimestre de 2007) em concurso real e
efectivo.

Secção V Da medida da sanção
Na determinação da sanção aplicada foram ainda consideradas as seguintes circunstâncias,
nos termos do artigo 405.º/1, 2 e 4 do CdVM, do artigo 18.º do RGCORD, e do artigo 71.º
do Código Penal, aplicável ex vi do artigo 32.º RGCORD:
a) a elevada situação socioeconómica do Arguido;
b) a sua conduta

anterior: aprovou

submeter à Assembleia-geral

do BCP,

designadamente, os documentos de prestação de contas do BCP referentes aos anos de
1998 até 2002 (respectivamente em 23/02/1999, 24/01/2000, 19/01/2001, 22/01/2002,
20/01/2003);
c) o facto de o arguido não ter antecedentes contra-ordenacionais na área dos mercados
de valores mobiliários;
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d) o grau de culpa do arguido:
i.

o facto de ter sido Vice-Presidente do Conselho de Administração do BCP, pelo
menos, de1999 até 15/01/2008;
o arguido era, pois, à data dos factos, uma pessoa com elevada experiência
profissional e elevado conhecimento das áreas bancária e de valores mobiliários,
em geral, e do BCP, em particular; bem conhecendo os especiais deveres de
transparência que sobre si recaíam e os efeitos nocivos para o mercado e para a
confiança neste de informação não transparente, sobretudo a relativa à situação
económico-financeira;

ii.

a sua conduta posterior não revelou qualquer espécie de arrependimento ou
tentativa espontânea de repor a qualidade da informação ou de compensar os
investidores que tenham sido influenciados nas suas decisões pela informação que
recebiam;

e) O grau de ilicitude dos factos concretos praticados pelo arguido:
i.

o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração do BCP, que exerceu,
conferiam-lhe não apenas o poder efectivo de controlar em último grau a sua actividade
mas igualmente deu imagem de credibilidade à sua gestão e informação financeira;

ii.

a sua intervenção em factos patrimoniais entre 1998 e 2007;

iii.

violação dos deveres de completude e licitude em cinco das infracções;

iv.

o tempo prolongado (entre 1998 e 2007) em que durou a sua contribuição para os factos e a
diversidade de condutas praticadas.

f)

Quanto ao grau de ilicitude reflectido nos efeitos em relação ao BCP:
i.

o facto do BCP ser uma instituição de crédito autorizada para o exercício de todas
as actividades de intermediação financeira (fls. 8057-8278);

ii.

a dimensão internacional que o BCP assumiu (mais de 1.600 sucursais, 4,6 milhões
de clientes, numa rede que incluía múltiplos escritórios de representação e Bancos
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na Polónia, Grécia, Turquia, Roménia, Nova Iorque, Angola, Moçambique) (fls.
8057-8278);
iii.

o facto do BCP se ter tornado o maior banco privado português e o efeito sistémico
que daí deriva.

g) Quanto ao grau de ilicitude reflectido nos efeitos em relação ao mercado:
i.

o facto do BCP ser um emitente com acções admitidas à negociação na Bolsa de Valores de
Lisboa desde 1987, que pertencem ao PSI 20 (índice que reúne as acções mais líquidas)
desde 31/12/1992 (data em que foi criado) (fls. 6086-6088, 11789-11790, 11807-11819,
14144 e 14145);

ii.

o facto do BCP ter chegado a ter mais de 200.000 accionistas e de as acções do BCP terem,
entre 2003 e 2006, um free-float (acções pertencentes a participantes não qualificados)
sempre superior a 50% (fls. 7343, 7539, 7701, 7909v, 14158v, 7613 e 12596, 1349013495, 13497-13504, 13505-13515, 13516-13518, 13519-13531, 13532-13538, 1353913548, 13549, 13550-13554, 21750);

iii.

o facto do BCP ter sido um emitente cotado internacionalmente desde 1996 até 2003 na
Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE – New York Stock Exchange) e ter sido um
emitente cotado internacionalmente até 2003 nas Bolsa de Valores de Amesterdão
(Euronext Amesterdam), Londres (London Stock Exchange) e Frankfurt (Frankfurt Stock
Exchange) (fls. 7341v e 8057‐8278);

iv.

o facto do valor declarado (pelo BCP) de capitais próprios ter chegado a estar
sobreavaliado em 21% em 2002 e 2003 e em 17% em 2004 (fls. 12591v – Quadro 21);

v.

o período de tempo durante o qual o arguido sabia que o mercado não tinha conhecimento
de documentos de prestação de contas do BCP que dessem uma imagem verdadeira e
apropriada da situação económico-financeira da sociedade e dos resultados das operações
por esta realizadas (pelo menos desde 2000 até 2007);

vi.

os elevados montantes das perdas ocultadas pelo BCP que atingiram em 31/12/2003 o valor
de € 593.605.594 (cf. fls. 12585v e 12591v – Quadros 17 e 21, respectivamente);

611

vii.

o facto da ocultação das perdas ter terminado após a publicitação, por iniciativa de
terceiros, de alguns dos factos que geraram as perdas sofridas pelo BCP (fls. 12540-12547);

viii.

só nas contas referentes a 31/12/2007, divulgadas a 24/04/2008 no SDI, o BCP introduziu
correcção às contas passadas de molde a que a informação financeira divulgada passasse a
ser verdadeira e apropriada (fls. 7228, 8057-8277, 8189-8190 e 13639).

Secção VI Da determinação da sanção
1.

Com os fundamentos expostos, deliberou o Conselho Directivo da CMVM aplicar ao
Arguido:
a)

uma coima de € 400.000 (quatrocentos mil euros), nos termos dos artigos 389.º/1/a e
388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima de € 25.000 a
€ 2.500.000), pela divulgação de informação não verdadeira a 31/03/2004;

b)

uma coima de € 400.000 (quatrocentos mil euros), nos termos dos artigos 389.º/1/a e
388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima de € 25.000 a
€ 2.500.000); pela divulgação de informação não verdadeira a 11/04/2005;

c)

uma coima de € 400.000 (quatrocentos mil euros), nos termos dos artigos 389.º/1/a e
388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima de € 25.000 a
€ 2.500.000); pela divulgação de informação não verdadeira a 20/04/2006;

d)

uma coima de € 400.000 (quatrocentos mil euros), nos termos dos artigos 389.º/1/a e
388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima de € 25.000 a
€ 2.500.000) pela divulgação de informação não verdadeira a 28/06/2007;

e)

uma coima de € 100.000 (cem mil euros), nos termos dos artigos 389.º/1/a e
388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima de € 25.000 a
€ 2.500.000) pela divulgação de informação não verdadeira a 06/11/2007;

2.

A moldura concursal abstracta situa-se entre € 25.000 (vinte e cinco mil euros) e €
5.000.000 (cinco milhões de euros), nos termos do artigo 19.º do RGCORD.
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3.

A moldura concursal concreta situa-se entre € 400.000 (quatrocentos mil euros) e €
1.700.000 (um milhão e setecentos mil euros), nos termos do artigo 19.º RGCORD.

4.

Feito o cúmulo jurídico das coimas concretamente aplicadas, supra referidas, nos termos
do citado artigo 19.º RGCORD, e atentas as circunstâncias do caso concreto, o Conselho
Directivo deliberou aplicar ao Arguido a coima única de € 650.000 (seisentos e cinquenta
mil euros).

Sanção acessória

5.

Tendo em consideração o descrito na Medida da Sanção e o disposto nos artigos 404.º e
405.º do CdVM e 21.º do RGCORD, o Conselho Directivo deliberou aplicar,
cumulativamente com a coima referida supra, a sanção acessória de:
a)

Interdição temporária do exercício pelo infractor da profissão ou da actividade a que
a contra-ordenação respeita (artigo 404.º, n.º 1, alínea b) do CdVM), pelo período de
4 (quatro) anos;

b)

Inibição do exercício de funções de administração, direcção, chefia ou fiscalização e,
em geral, de representação de quaisquer intermediários financeiros no âmbito de
alguma ou de todas as actividades de intermediação em valores mobiliários ou outros
instrumentos financeiros (artigo 404.º, n.º 1, alínea c) do CdVM), pelo período de 4
(quatro) anos.

6.

As referidas sanções acessórias são:
a)

Adequadas aos fins de prevenção geral e especial711, uma vez que a consistência da
conduta do agente demonstrou que o mesmo violou manifesta e gravemente os

711

Cf. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 21 de Fevereiro de 2007, Processo n.º 7818/2006-3, no qual é
referido, a propósito da sanção inibitória de proibição de conduzir veículos com motor que “tem a natureza de uma
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deveres que são inerentes ao exercício dos cargos que desempenhou. Com efeito,
como referem ANTÓNIO DE OLIVEIRA MENDES e JOSÉ DOS SANTOS
CABRAL712, “Sendo a sanção acessória, como a própria terminologia indica, um
mais relativamente à sanção principal – coima -, a mesma não pode deixar de ser
considerada, como doutamente refere Figueiredo Dias relativamente às penas
acessórias, uma censura adicional pelo facto cometido pelo agente, desempenhando
uma função preventiva adjuvante da coima713”;
b)

Necessárias, dado que a prática da contra-ordenação pelo agente prejudicou a
estabilidade e a confiança do mercado, essenciais num clima de crise nacional e
internacional e em que a confiança nos operadores financeiros é um pilar
fundamental714. Com efeito, é fundamental que o arguido não possa, pelo exercício
das funções de que vem inibido, suscitar novas suspeições sobre a credibilidade das
instituições em que venha a exercer funções;

c)

Proporcionais715, tendo em conta a gravidade e perigo concretos que a conduta do
agente provocou no mercado de instrumentos financeiros, o prolongamento no tempo
das suas condutas e os efeitos provocados, a dimensão dos prejuízos não reportados
nas contas do BCP, o facto de este ser uma das maiores instituições financeiras do
país – com o impacto que isso tem no sistema financeiro português –, a sofisticação

pena acessória e traduz-se numa censura adicional pelo crime praticado, por se revelar especialmente censurável e
visa o efeito de prevenção geral de intimidação e de prevenção especial”.
712
Notas ao Regime Geral das Contra-Ordenações e Coimas, 2.ª Edição, 2004, Almedina, p. 66.
713
Direito Penal Português Parte Geral II – As Consequências Jurídicas do Crime, 1.ª Edição, 1993, p. 96.
714
Referem SIMAS SANTOS e LOPES DE SOUSA, anotando o artigo 21.º do RGCORD, que “A interdição [do
exercício de profissões ou actividades] só pode ser decretada, como resulta do n.º 2 do art. 21.º-A, quando há uma
relação entre a contra-ordenação e a função ou actividade exercida e se mostra inequivocamente que há (…)
violação grave dos deveres que o exercício desta impõe. Trata-se de casos em que a prática da contra-ordenação é
susceptível de ter reflexos negativos directos e evidentes na própria função pública ou de interesse público exercida,
designadamente afectando o seu prestígio.” Cf. Contra-Ordenações, Anotações ao Regime Geral, 4.ª Edição,
Fevereiro 2007, Vislis Editores, p. 229.
715
Afirmam os mesmos autores que, “para além do preenchimento dos requisitos legais de que depende a aplicação
das sanções, deverá ser formulado, na decisão condenatória, um juízo fundamentado sobre as razões ligadas à
gravidade da infracção e à culpa do agente que justificam, em termos de razoabilidade e proporcionalidade, a
aplicação da sanção”. Cf. Contra-Ordenações, Anotações ao Regime Geral, ob cit…, p. 227.
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da metodologia utilizada para obter a falta de qualidade da informação financeira e o
elevado grau de culpa documentado nos factos. Em acréscimo, e conforme já
resultou provado nos capítulos supra, o agente, pelo âmbito das suas funções e
responsabilidade na esfera da pessoa colectiva em causa, possuía um especial dever
de não cometer as infracções.

Capítulo VI António Manuel Pereira Caldas de Castro Henriques
Secção I Dos factos praticados pelo arguido
1.

António Manuel Pereira Caldas de Castro Henriques (também nomeado como António
Castro Henriques),

2.

Assumiu os seguintes cargos no BCP:
a) membro do Conselho de Administração do BCP desde 1995716, até 15/01/2008 (fls.
8346-8357, 11542-11544);
b) gerente da EAI (sociedade pertencente ao universo empresarial do BCP até
15/07/2004), pelo menos desde 2001, tendo comunicado a sua renúncia a 25/06/2004
(fls. 10890-10894, 9073-9077, 9983-9988, 11583, 12293-12299);
c) Vice-Presidente do Conselho de Administração da Seguros e Pensões Gere, SGPS,
S.A., pelo menos, entre 08/05/2003 e 16/04/2006 (fls. 13657-13659, 13629, 1363213633);
d) membro do Conselho de Administração da Seguros e Pensões Gere, SGPS, S.A., pelo
menos, de 17/04/2006 a 10/09/2007 (fls. 13632, 13633, 13634)717.

716

Na Acusação consta “pelo menos desde 1999” o que o arguido vem dizer que é incompleto porque o é desde
1995 (artigo 384 da contestação do arguido António Castro Henriques, fls. 16229).
717
Já havido sido membro do CA da PensõesGere – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. a partir de
11/07/1995 (fls. 6316) havendo renovação em 25/07/2007 (fls. 6319), 28/12/2007 (fls. 6320).
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3.

Enquanto membro do Conselho de Administração do BCP, para além das funções que
exercia nos termos legais, tinha a seu cargo, com relevância para o presente processo, os
seguintes pelouros:
a) De 11 de Janeiro de 2001 a 12 de Março de 2003 foi membro da Comissão de Riscos
Internacional; (fls. 8348v, 8350 e 8351v)718;
b) Entre 2001 e 2003 CH foi o titular do pelouro com a responsabilidade do BCP Bank &
Trust Cayman (Auto de Declarações de Helena Soares Carneiro Paolini, fls. 24067);
c) De 12 de Março de 2003 a Dezembro de 2004 tinha a seu cargo o pelouro da Direcção
de Contabilidade; (fls. 8351v719);
d) Nos anos de 2004 e 2005 tinha a seu cargo o pelouro da Direcção Internacional; (fls.
8352v, 8354)720, de que já tinha sido titular do pelouro entre Junho de 1995 até meados
de 1997 ou inícios de 1998 (Auto de Declarações do arguido António Castro
Henriques a fls. 21448, Auto de Declarações do arguido Filipe Pinhal, a fls. 21418);
e) No ano de 2005 era membro da Comissão de Riscos (fls. 8354v)721;
f)

No ano de 2006 tinha a seu cargo os pelouros da Sub-Comissão do Risco de Crédito e
da Sub-Comissão de Acompanhamento do Fundo de Pensões do Grupo BCP (fls.
8356);

g) Em 2006 integrava a Comissão de Riscos com os arguidos B., Paulo Teixeira Pinto,
Filipe Pinhal, Christopher de Beck, António Rodrigues, Arguido A. (fls. 7980);

718

Alternante, de acordo com a contestação do arguido António Castro Henriques (artigos 379- 511, maxime 390,
fls. 16228- 16263).
719
Alternante, de acordo com Contestação do arguido António Castro Henriques (artigos 379-511, fls. 1622816263), maxime 395º a 396º. Auto de Declarações do arguido António Castro Henriques a fls. 21445, Auto de
Declarações Nogueira Chaves fls. 22214 – 22215, Auto de Declarações Pina Cabral fls. 23140 - 23141.
720
Alternante, durante um período inicial, de acordo com a contestação do Arguido A. (artigos 142- 247, maxime
149-152, fls. 17568-17578).
721
Era membro e não “tinha a seu cargo o pelouro” como rezava a Acusação, como afirma a contestação do arguido
António Castro Henriques (artigo 406, fls. 16238).
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h) No ano de 2007 tinha a seu cargo as seguintes Direcções (do BCP): Operações e
Crédito (fls. 8265v)722;
i)

Pelo menos entre Janeiro de 2002 até 2003/2004 e Setembro de 2007 a 15 Janeiro de
2008 foi o titular do pelouro responsável da Servitrust (Auto de Declarações de
Amaral de Medeiros, fls. 23807723).

4.

Praticou actos – de autorização, de representação, de aprovação, de execução, de concessão
e renovação de créditos, de celebração de contratos, de ratificação – relativos a entidades
off-shore e relativos à transmutação (de parte) das perdas sofridas (através de operações
relacionadas com o sector imobiliário) entre os anos de 1998 e 2007:
a) Após receber instruções do arguido Jardim Gonçalves, (i) recebeu Góis Ferreira e
procedeu à constituição e assunção por este último de novos veículos off-shore
(Hendry, Sherwell e Sevendale) e (ii) concedeu créditos em 1997 a estas off-shore (no
valor de 600 mil contos, 700 mil contos e 750 mil contos, respectivamente) para
aquisição de acções BCP, aceitando como garantia as acções a adquirir (fls. 13580,
164v, 287v, 287v, 441) (iii) através do mandato concedido ao BCP para a aquisição de
activos financeiros (que foi executado através da DRI) – como resulta, inclusivamente,
das declarações de António Castro Henriques perante a CMVM e da sua contestação
(Auto de declarações a fls. 21447-21450 e artigos 331-342 da contestação, a fls.
16220-16222 e mandatos de gestão a fls. 176-178, 307-309 e 431v-434 e vide fls.
11396,-11397, 11430-11434 e 11520-11534).
b) autorizou a concessão e renovação de créditos à Hendry, à Sherwell, à Sevendale, à
Somerset (Ilha de Man) e às 17 off-shore Cayman (entre 30/12/1996 e 26/09/2005) (fls.
13580, 164v, 3775, 287v, 441, 3925, 305, 3960-3962, 164, 286v, 440, 3774, 3923, 31v, 162, 283v,

722

Só exerceu quatro meses esta função, entre 3 de Setembro de 2007 e 15 de Janeiro de 2008 (contestação do
arguido António Castro Henriques – artigo 409, fls. 16238).
723
Esta sociedade tem como objecto exclusivo a prestação de serviços de trust e de gestão fiduciária não financeira,
com natureza auxiliar e acessória da actividade de instituições de crédito e sociedades financeiras que com ela
estejam em relação de domínio ou grupo, sendo os serviços prestados em exclusivo às referidas entidades e aos
respectivos clientes (fls. 3406, 3411).
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437v, 3770, 3917, 31, 161v, 3769, 436v, 283, 3916, 30v, 161, 3768, 1611, 435v, 3825, 3991, 30, 160v,
3767, 636, 730, 938, 1036, 1138, 1224v, 1323, 1423, 1512, 1716, 1809v, 1914v, 2105, 2011v, 282, 435,
3824, 3914, 3990, 29v, 160, 3766, 593v, 2025, 159v, 3765, 159, 281v, 3764, 3913, 281, 29, 158v,
3763);

c) representou, a 17/02/1998, o accionista único da Servitrust na Assembleia Geral desta
sociedade (fls. 3423);
d) aprovou, a 17/01/2000, em reunião do Conselho de Administração do BCP, ratificar
as operações individuais (de risco) aprovadas (por Administradores do BCP)
referentes à Sherwell (fls. 13555-13555v);
e) aprovou, a 14/02/2000, em reunião do Conselho de Administração do BCP, ratificar os
despachos (de Administradores do BCP) de aprovação e de renovação/reclassificação
de limites apostos sobre as fichas da Sherwell e da Dazla (fls. 13559-13559v);
f)

representou, a 16/03/2002, o accionista único da Servitrust na Assembleia Geral desta
sociedade (fls. 3463);

g) representou, a 18/02/2003, o accionista único da Servitrust na Assembleia Geral desta
sociedade; (fls. 3469)
h) foi destinatário de pedido da Servitrust para que autorizasse a emissão de garantia
bancária a favor do ABN de montante indeterminado (a 15/12/2003). Este pedido da
Servitrust continha, em anexo, cópia do contrato ABN celebrado a 18/03/2003. O
arguido autorizou o pedido (a 16/12/2003) de emissão de garantia bancária (fls. 65156516 e 6596-6597 e auto de declarações de Amaral de Medeiros, a fls. 23830, fls. 23810, 23812, 2381723819, 23829-23830, 23833-23834 e Auto de Declarações do arguido António Castro Henriques, fls.
21456);

i)

representou, a 03/09/2003, o accionista único da Servitrust na Assembleia Geral desta
sociedade; (fls. 3474)

j)

autorizou, a 09/12/2003, a concessão de crédito à Dazla no montante de € 70.000.000;
(fls. 3074)
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k) foi destinatário da comunicação, de 15/12/2003, da Servitrust (que se assume como
Agente de 17 entidades com sede em Cayman – que identifica) – subscrita por Amaral
de Medeiros e João Lopes Raimundo – solicitando autorização para que, em nome do
BCP, fosse emitida garantia bancária à primeira solicitação a favor do ABN; (fls.
6516, 9797)
l)

autorizou a 16/12/2003, que a Servitrust emitisse garantia bancária à primeira
solicitação a favor do ABN; (fls. 6596)

m) renovou créditos concedidos às off-shore Cayman, em 23 e 29 de Dezembro de 2003,
que revelavam o elevado financiamento concedido pelo BCP às mesmas (superior a €
560 milhões) e as avultadas perdas acumuladas por estas sofridas (fls. 1611, 636, 730,
938, 1036v, 1037, 1038v, 1139, 1138, 1224v, 1323, 1423, 1512, 1716, 1809v, 1914v,
2105, 2011v, 593v, 2025).
n) autorizou, a 30/12/2003, a concessão de crédito a Moreira Rato, João Bernardino
Gomes e Ilídio Duarte Monteiro (que tinha como finalidade a assunção total das
dívidas das sociedades nas quais estes surgissem como beneficiários económicos sem
que estes assumissem os riscos e benefícios inerentes) (fls. 2742v, 2743v, 2744v,
2326-2327, 2326, 2327, 2327v, 2328, 2328v);
o) tomou conhecimento, a 30/12/2003, de que Miguel Magalhães Duarte solicitou, por email (definido como urgente, de alta importância e confidencial), a Helena Soares
Carneiro (da sucursal de Cayman do BCP) (i) a realização de transferências, por
utilização dos limites aprovados ainda disponíveis, com data de 30/12/2003, das contas
das 17 off-shore Cayman para as contas das respectivas sub-holdings (Geafield,
Meadowcroft, Osterdal, Daman); (ii) a transferência de responsabilidades das 17 offshore Cayman para as contas individuais de Moreira Rato, Ilídio Duarte Monteiro e
João Bernardino Gomes e (iii) o encerramento das contas das 17 off-shore Cayman
(até 31/12/2003) e mantendo-se as contas de títulos que as 17 off-shore Cayman
detinham; (fls. 13626-13627)
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p) autorizou, a 5/01/2004, a transferência das responsabilidades da Branson Global
Limited para a Dazla (fls. 3073v);
q) esteve “directamente envolvido na determinação do universo de imóveis que a final
restariam na EA e na fixação dos preços desses imóveis” (Auto de Declarações de
António Castro Henriques a fls. 21461 e Auto Joaquim Miguel Paupério, a fls. 2371323714)
r)

aprovou, a 08/01/2004, em Conselho de Administração do BCP: (i) ratificar operação
de crédito concedido à EA; (ii) encarregar o Centro Corporativo e a Direcção de
Auditoria de organizar e supervisionar “planos de regularização” específicos relativos
a acções próprias recebidas em garantia e créditos concedidos a sociedades
domiciliadas em centros off-shore; (fls. 13588-13589, 13590)

s)

autorizou, a 29/01/2004, que o BCP concedesse um financiamento de € 72.700.000 à
Dazla que se destinava a (i) permitir que a Dazla liquidasse um empréstimo contraído
anteriormente pela Dazla junto do BCP e (ii) conceder à Dazla um fundo de maneio de
€ 1.000.000; (fls. 3073, 9628)

t)

autorizou, a 30/01/2004, a concessão de crédito a Joaquim Miguel Paupério no
montante de € 9.000.000; (fls. 9623)

u) celebrou, a 30/01/2004, contrato nos termos do qual o BCP aceitou em dação em
pagamento de uma dívida da Dazla no montante de € 72.700.000 a sociedade off-shore
Juwain; (fls. 3075 – 3080v. 9617-9618)
v) conheceu, pelo menos a 30/01/2004, as movimentações de fundos relativas ao Terreno
de Santo António; (fls. 9626-9627, 3075, 9617-9618)
w) representou, a 11/03/2004, o accionista único da Servitrust na Assembleia Geral desta
sociedade; (fls. 3475)
x) assinou, a 25/03/2004, contrato pelo qual o BCP concedeu crédito, de €
600.181.334,67, à EA; (fls. 2527 a 2532, 10869-10879, 12414-12416, 11857-11859),
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para o qual o BCP veio a ser alertado pelo auditor externo devido ao risco de
exposição de creditícia (Auto de declarações de Vítor Ribeirinho, a fls. 23360);
y) autorizou as transferências de fundos do BCP para a EA, a 29/03/2004, na sequência
do contrato de financiamento celebrado entre o BCP e a EA, (fls. 2532v, 10880,
10910)724;
z) celebrou contrato, a 29/06/2004, nos termos do qual a Seguros e Pensões Gere (de que
era Vice-Presidente) compra à Townsend 5,75% da CI; (fls. 2747v-2748)
aa) aprovou, a 15/09/2004, em reunião do Conselho de Administração do BCP,
designadamente, a ratificação dos despachos de aprovação (de Administradores do
BCP) das operações referentes à Sherwell e à Sevendale; (fls. 13608 e 13610)
bb) apreciou, a 12/11/2004, em reunião do Conselho de Administração do BCP, o “ponto
de situação” das respostas a ofícios e pedidos de informação do Banco de Portugal,
designadamente, no que respeita: ao “plano de regularização” das situações relativas
ao financiamento a entidades domiciliadas em centros off-shore a implementar nos
exercícios de 2004 e 2005; às entidades sem confirmação do “ultimate beneficial
owner” (UBO) em que este assuma com todo o seu património a responsabilidade
pelos créditos; (fls. 13573, 13574 e 13574v)
cc) tomou conhecimento, pelo menos a 19/01/2005, em reunião do Conselho de
Administração do BCP, de ofício do Banco de Portugal remetido ao BCP, datado de
27/12/2004, no qual o Banco de Portugal informou que, relativamente aos créditos
concedidos a membros do Conselho Superior e a entidades em centros “Off-shore”,
724

Não foi dado como provado o seguinte facto “a 13/04/2004, aprovou, em reunião do Conselho de Administração
do BCP, ratificar a alienação à Townsend da totalidade do capital social da CI, por € 26.136.371,60, em
simultâneo com a assunção por aquela sociedade da totalidade do saldo devedor de outras entidades (Moreira
Rato, João Bernardino Gomes e Ilídio Duarte Monteiro) no montante de € 593.697.585,63; aprovação que
pressupôs a constituição pela Townsend, para garantia da totalidade das responsabilidades assumidas, de penhor
sobre participação a adquirir na CI e de hipoteca ou garantia equivalente sobre os imóveis detidos e a adquirir pela
CI; (fls. 2688 e 13565)
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aguardava a apresentação de um “ponto de situação” sobre as medidas deliberadas
pelo Conselho de Administração do BCP em 12/11/2004, as quais deveriam ser
objecto de uma referência explícita no próximo relatório sobre as provisões
económicas; (fls. 12062, 12068v)
dd) representou, a 21/02/2005, o accionista único da Servitrust na Assembleia Geral desta
sociedade; (fls. 3481-3484)
ee) aprovou, a 30/05/2005, em reunião do Conselho de Administração do BCP, que o
Fundo de Pensões do Grupo fosse dotado de acções da EDP e da Friends Provident e
papel comercial emitido pela CI; (fls. 2688v)
ff) representou, a 23/12/2005, o accionista único da Servitrust na Assembleia Geral desta
sociedade; (fls. 3490-3491)
gg) aprovou, a 05/03/2007, em reunião do Conselho de Administração Executivo do BCP,
conceder suprimentos à CI num montante global de USD 39 milhões, com vista ao seu
investimento no Projecto «Baía de Luanda»; (fls. 2689, 2819v, 10613)
hh) celebrou, a 31/05/2007, contrato, na qualidade de Administrador da Pensõesgere e de
Administrador do BCP, nos termos do qual o BCP compra ao Fundo de Pensões do
Grupo BCP 18,29% do capital social da CI; (fls. 2753-2755v, 3033v-3035, 3036v)
ii) aprovou, a 18/06/2007, em reunião do Conselho de Administração Executivo do BCP,
a proposta da EA nos termos da qual, com vista à liquidação integral de empréstimo
contraído pela EA junto do BCP, a EA se propõe entregar, a título de dação em
cumprimento, acções da CI correspondentes a 68,34% do respectivo capital social.
(fls. 2689v, 2756v, 5986, 10619)
5.

Relativamente à aprovação de informação financeira do BCP para divulgação, o arguido
praticou os seguintes factos:
a) aprovou submeter à Assembleia Geral do BCP, designadamente, os documentos de
prestação de contas do BCP referentes aos anos de 1998 até 2006 (respectivamente em
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23/02/1999,

24/01/2000,

19/01/2001,

22/01/2002,

20/01/2003,

19/01/2004,

19/01/2005, 24/01/2006 e 24/01/2007); (fls. 7613 e 12596, 13490-13495, 1349713504, 13505-13515, 13516-13518, 13519-13531, 13532-13538, 13539-13548,
13549, 13550-13554)
b) interveio nas Assembleias Gerais de aprovação de contas em nome próprio e/ou como
procurador, pelo menos, entre os anos de 1999 e 2007; (fls. 12620-13486)
c) aprovou, a 17/10/2007, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do
BCP relativas ao 3.º trimestre de 2007; (fls. 13660-13660v)
6.

No que respeita, ainda, à informação financeira do BCP, o arguido a 23/12/2007, na
sequência da notificação da ordem da CMVM (de 21/12/2007), aprovou que o BCP
divulgasse ao mercado o comunicado nos exactos termos em que o mesmo foi divulgado a
23/12/2007 (fls. 12540-12547, 2513-2514, 9095-9098, 13622-13625).

Secção II Da imputação da conduta (facto típico objectivo)
1.

O facto típico objecto do presente processo consiste na comunicação ou divulgação de
informação não completa, não verdadeira e ilícita (artigos 7.º, 389.º/1/a e 401.º do CdVM,
64.º, 65.º e 406.º do CSC, 10.º do Código Penal, ex vi artigo 32.º do RGCORD e 16.º do
RGCORD).

2.

O arguido realizou, por seis vezes, o facto típico ao praticar actos determinantes e
adequados para a (i) divulgação informação financeira que era não completa, não
verdadeira e ilícita e para (ii) a divulgação de comunicado que era não verdadeiro. Com
efeito, o arguido:
a) aprovou submeter à Assembleia Geral do BCP, designadamente, os documentos de
prestação de contas do BCP referentes aos anos de 2003 a 2006 (respectivamente em
19/01/2004, 19/01/2005, 24/01/2006 e 24/01/2007) que eram não completos, não
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verdadeiros e ilícitos (fls. 7613 e 12596, 13490-13495, 13497-13504, 13505-13515,
13516-13518, 13519-13531, 13532-13538, 13539-13548, 13549, 13550-13554);
b) aprovou, a 17/10/2007, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do
BCP relativas ao 3.º trimestre de 2007 que eram não completas, não verdadeiras e
ilícitas (fls. 13660-13660v);
c) aprovou que o BCP divulgasse ao mercado o comunicado que foi divulgado pelo BCP
a 23/12/2007 que era não verdadeiro (fls. 12540-12547, 2513-2514, 9095-9098,
13622-13625).
3.

O arguido, em momentos anteriores aos referidos, praticou, ainda, por acção e por omissão,
outros factos que foram causalmente relevantes para a realização da infracção. Com efeito,
como resulta dos factos supra descritos (Secção I do presente Capítulo), o arguido teve
intervenção em factos patrimoniais e do processo contabilístico e omitiu, ainda, o controlo
devido sobre as operações, factos patrimoniais e factos do processo contabilístico que
determinaram a situação patrimonial, financeira e reditual do BCP que, subsequentemente,
não foi retratada de forma verdadeira e apropriada na informação financeira aprovada e
divulgada.

4.

Estes contributos causalmente relevantes para o ilícito praticado perdem, contudo,
autonomia infraccional em função dos factos posteriormente praticados pelo arguido e que,
como se disse, foram determinantes e adequados para provocar o resultado ilícito: aprovar
a informação financeira para divulgação. A sua relevância limita-se à determinação
concreta da sanção. O mesmo se diga relativamente a factos posteriores à infracção que,
tendo o mesmo objecto, por acção ou omissão contribuam para o reforço ou manutenção da
falsidade da informação divulgada.
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Secção III Da imputação subjectiva (facto típico subjectivo)
1.

O arguido praticou os factos supra descritos (Secção I do presente Capítulo) de forma
consciente e voluntária.

2.

É inquestionável que o arguido conhecia e quis aprovar os documentos de prestação de
contas do BCP referentes aos anos de 2003 a 2006, bem como as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas do BCP relativas ao 3.º trimestre de 2007 e o
comunicado divulgado a 23/12/2007 nos exactos termos em que estes foram divulgados,
porquanto se trata de factos próprios.

3.

É, igualmente, inquestionável que esta informação era não completa, não verdadeira e
ilícita.

4.

É necessário ponderar agora o conhecimento do agente quanto à verdadeira situação
patrimonial, financeira e reditual do BCP e o grau de vontade que se pode evidenciar
quanto à divulgação daquela informação não completa, não verdadeira e ilícita.

5.

O conhecimento, pelo arguido, da verdadeira situação patrimonial, financeira e reditual do
BCP resulta do conhecimento que este tinha das entidades identificadas no presente
processo (nomeadamente as off-shore Cayman, as off-shore Góis Ferreira e as entidades
referidas na vertente imobiliária), da sua verdadeira natureza e situação patrimonial e das
operações por elas realizadas – o que é evidenciado (i) pela informação que o arguido
dispunha, (ii) pela sua participação directa nos factos e (iii) pela elevada experiência
profissional e elevado conhecimento do negócio bancário, em geral, e do BCP, em
particular.

6.

Com efeito, de entre os demais factos supra descritos (na Secção I do presente Capítulo)
destaca-se, em síntese, que o arguido:
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7.

(A) Conhecia as off-shore Cayman bem como as avultadas perdas por estas
acumuladas, pelo menos, desde a última quinzena 2003, uma vez que neste período: (Auto
do arguido António Castro Henriques, a fls 21456-21458)
i.

autorizou a prestação pelo BCP de uma garantia bancária, de montante indeterminado,
a favor do ABN (no âmbito do contrato celebrado entre este banco e as off-shore
Cayman) (fls. 6515-6516 e 6596-6597 e auto de declarações de Amaral de Medeiros, a
fls. 23830);

ii.

renovou créditos concedidos a estas sociedades em 23 e 29 de Dezembro de 2003 (fls.
1611, 636, 730, 938, 1036v, 1037, 1038v, 1139, 1138, 1224v, 1323, 1423, 1512, 1716,
1809v, 1914v, 2105, 2011v, 593v, 2025); e

iii.

autorizou a assunção nominal das dívidas das off-shore Cayman por Frederico Moreira
Rato, João Bernardino Gomes e Ilídio Duarte Monteiro (que no total ascendeu a €
589.992.107,4) – como o próprio declarou perante a CMVM (fls. 2742v, 2743v,
2744v, 2326-2327, 2326, 2327, 2327v, 2328, 2328v e Auto do arguido António Castro
Henriques, a fls 21456-21458 e 21465-21466).

8.

O pedido de garantia bancária a favor do ABN que foi remetido pela Servitrust ao arguido
António Castro Henriques (a 15/12/2003) e por este autorizada (a 16/12/2003), continha,
em anexo, cópia do contrato ABN celebrado a 18/03/2003 (fls. 6515-6516 e 6596-6597 e
auto de declarações de Amaral de Medeiros, a fls. 23830). O que significa que o arguido
necessariamente conheceu o conteúdo do contrato (tanto mais que a garantia concedida
tinha um montante máximo indeterminado). O contrato ABN de 18/03/2003 (anexado ao
pedido de garantia bancária) é explicito, designadamente, no sentido que (i) as off-shore
Cayman são parte contratante (ii) que venderam acções BCP ao ABN num contrato
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anterior datado de 29/11/2002, (iii) que o valor das Notes ABN (detidas pelas off-shore
Cayman) varia em função da cotação das acções BCP (fls. 3310-3325, 6420-6452)725.
9.

Acresce que o arguido António Castro Henriques, em 23 e 29 de Dezembro de 2003,
renovou créditos concedidos a estas mesmas off-shore Cayman que revelavam o elevado
financiamento concedido pelo BCP às mesmas (superior a € 560 milhões) e as avultadas
perdas acumuladas por estas sofridas (fls. 1611, 636, 730, 938, 1036v, 1037, 1038v, 1139,
1138, 1224v, 1323, 1423, 1512, 1716, 1809v, 1914v, 2105, 2011v, 593v, 2025726).

10. Ainda assim, o arguido autorizou, a 30/12/2003, a concessão de créditos a Moreira Rato,
João Bernardino Gomes e Ilídio Duarte Monteiro (que no total ascendeu a €
589.992.107,4) que tinha como finalidade a assunção total das dívidas das mesmas offshore Cayman condicionada à opção de satisfação integral dessa dívidas mediante dação
em pagamento dos activos das off-shore Cayman (e a que mesma operasse
automaticamente em caso de morte ou incapacidade permanente ou absoluta dos
mutuários) (fls. 2326, 2327, 2327v, 2328, 2328v, 2742v, 2743v, 2744v). Uma vez que,
como já se viu, o arguido conhecia que o património das Off-shore Cayman era
manifestamente insuficiente para cobrir o valor da dívida (fls. 21465-21466), então, o
arguido também sabia necessariamente que a referida assunção das dívidas das Offshore Cayman, nos termos em que foi feita, tinha um conteúdo vazio. Ou seja, o
arguido sabia que as garantias aparentavam ser pessoais mas que, na verdade, continuavam
a estar limitadas ao valor das acções BCP que as Off-shore Cayman detinham. Tanto assim
que o próprio arguido António Castro Henriques assumiu perante a CMVM que “Do ponto
de vista económico nada mudou” refugiando-se na ideia de que “(…) do ponto de vista
moral a introdução dessa assunção pessoal possa constituir uma mais valia para o Banco,
725

Contratos estes que, lembra-se, mantiveram a exposição do BCP às cotações das acções BCP dadas como
garantia dos financiamentos às off shore Cayman e cuja finalidade apenas podia ser a da ocultação das perdas do
BCP como se demonstrou no Título VI, Parte I, Capitulo II.
726
Lembre-se que nesta altura era o titular do pelouro com a responsabilidade do BCP Bank & Trust Cayman (Auto
de Declarações de Helena Soares Carneiro Paolini, fls. 24067) e da Servitrust, como se demonstrou no Titulo VIII,
Capitulo I, Secção I, pelo que tinha fácil acesso às fontes de informação referentes a estas off-shore.
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embora não juridicamente vinculante.” (Auto de Declarações do arguido António Castro
Henriques, fls. 21466). O que tem de ser enquadrado à luz das exigências do Banco de
Portugal, que o arguido conhecia, as quais resultaram na necessidade de proceder a uma
listagem completa de todos os “veículos” domiciliados em centros off shore com exposição
do Grupo (BCP) perante os mesmos, assim como dos activos subjacentes e menção de
existência de declaração escrita dos “ultimate beneficial owners” com assunção pessoal e
integral de responsabilidade (cf. acta do CA do BCP, a fls. 13588-13597, e carta enviada
pelo arguido Filipe Pinhal ao Governador do BdP a fls. 15638)
11.

Acresce que no mesmo dia, 30/12/2003, é dado conhecimento ao arguido de um e-mail de
Miguel Magalhães Duarte solicitando a Helena Soares Carneiro (da sucursal de Cayman do
BCP), com carácter de urgência, alta importância, e a título confidencial, (i) a realização de
transferências, por utilização dos limites aprovados ainda disponíveis, com data de
30/12/2003, das contas das 17 off-shore Cayman para as contas das respectivas subholdings

(Geafield,

Meadowcroft,

Osterdal,

Daman);

(ii)

a

transferência

de

responsabilidades das 17 off-shore Cayman para as contas individuais de Moreira Rato,
Ilídio Duarte Monteiro e João Bernardino Gomes e (iii) o encerramento das contas das 17
off-shore Cayman (até 31/12/2003) e mantendo-se as contas de títulos que as 17 off-shore
Cayman detinham (fls. 13626-13627). O que reforça a conclusão de que o arguido António
Castro Henriques acompanhava o processo relativo a esta assunção nominal das Off-shore
Cayman e conhecia os prejuízos por estas gerados.
12.

Assim, do exposto resulta que o arguido António Castro Henriques sabia, pelo menos, que
as off-shore Cayman (i) haviam adquirido importante posição accionista no BCP de quase
5% (que alienaram ao ABN), (ii) haviam gerado avultadas perdas (que o próprio validou ao
renovar os créditos)727, (iii) e que se verificou uma assunção pessoal de dívidas que em
nada diminuía o risco do banco – que, aliás, o próprio autorizou. Os termos e condições

727

A 05/12/2002 (data imediatamente anterior à execução do contrato ABN de 29/11/2002) as 17 sociedades offshore Cayman apresentavam responsabilidades agregadas de € 596,6 milhões e carteira de títulos no valor de €
318,35 milhões – sendo que esta era composta por acções BCP em, pelo menos, € 312.040.000. (fls. 5973-5979).

628

em que esta assunção de dívidas é feita denotam uma preocupação de ocultação do
risco que o BCP assumiu no financiamento daquelas sociedades. A evidência desta
ocultação levou o arguido, como levaria necessariamente qualquer agente com a
experiência bancária do arguido, a concluir que também o contrato celebrado com o
ABN visava a ocultação da detenção das acções BCP.

13.

(B) Conhecia a dissimulação das perdas das off-shore Cayman na vertente imobiliária
uma vez que, designadamente (i) sabendo que as perdas existiam e não haviam sido
reconhecidas nos documentos de prestação de contas do BCP, (ii) conhecendo as
determinações recebidas do Banco de Portugal que resultaram na necessidade de proceder
a uma listagem completa de todos os “veículos” domiciliados em centros off shore com
exposição do Grupo (BCP) perante os mesmos, assim como dos activos subjacentes e
menção de existência de declaração escrita dos “ultimate beneficial owners” com assunção
pessoal e integral de responsabilidade (cf. acta do CA do BCP, a fls. 13588-13597, e carta
enviada pelo arguido Filipe Pinhal ao Governador do BdP a fls. 15638) (iii) teve a seguinte
intervenção na vertente imobiliária:

14.

(i) Em primeiro lugar, facilitou a extinção do passivo da Dazla – sociedade que Joaquim
Miguel Paupério, em negociações com o BCP, adquirira por forma a deter a EA mas sem
se responsabilizar pelo seu passivo (factos que o arguido conhecia – fls. 21461) –
autorizando financiamentos a 29/01/2004 e 30/01/2004 (de € 72.700.000 e € 9.000.000,
respectivamente) (fls. 3073, 9628, 9623 e 9626-9627, 3075, 9617-9618) e, nesta última
data, aceitando em dação em pagamento da dívida da Dazla no montante de € 72.700.000 a
sociedade off-shore Juwain que apenas detinha o Terreno de Santo António (Loulé) (fls.
3075 – 3080v. 9617-9618).

15.

Como o próprio admitiu em declarações prestadas perante a CMVM: “A dação das acções
da Juwain em cumprimento de uma dívida da Dazla visou resolver um passivo que MP
[Joaquim Miguel Paupério] ao adquirir a Dazla herdara e pelo qual não se
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responsabilizara em negociação com o Banco na qual não participei. O Banco ao aceitar
a dação das acções da Juwain pelo valor presumível do terreno caso fosse concedido o
processo de licenciamento que se projectava solicitar à Câmara Municipal de Loulé,
estava na prática a facilitar a extinção do passivo da Dazla.” (Auto de Declarações, fls.
21460. O que é confirmado a fls. 21470).
16.

(ii) Seguidamente, como o próprio também admitiu perante a CMVM, esteve “directamente
envolvido na determinação do universo de imóveis que a final restariam na EA e na
fixação dos preços desses imóveis” (Auto de Declarações de António Castro Henriques a
fls. 21461) – o que foi confirmado pelo testemunho de Joaquim Miguel Paupério (Auto de
Declarações, a fls. 23713-23714).

17.

(iii) A 25/03/2004, assinou o contrato pelo qual o BCP concedeu crédito, de €
600.181.334,67, à EA, estando ciente dos termos e condições neste estabelecidos (fls. 2527
a 2532, 10869-10879, 12414-12416, 11857-11859); contrato para o qual o BCP veio a ser
alertado pelo auditor externo devido ao risco desta exposição creditícia (Auto de
declarações de Vítor Ribeirinho, a fls. 23360);

18.

O arguido alegou em declarações prestadas perante a CMVM que quando assinou o
referido contrato “tinha conhecimento através de um documento circulado por todos os
membros do Conselho que o passivo da EA ascendia a € 500 milhões” e que quando foi
“convidado” pelo arguido Filipe Pinhal a “participar com ele na assinatura do contrato” e
que assinou “com a inteira convicção de que se trata de uma substituição do passivo da
EA por uma nova e única operação, com um prazo de 5 anos e tendo como garantia
promessas de constituição de hipoteca sobre a totalidade do património da EA” (Auto de
Declarações do arguido António Castro Henriques, a fls. 21462)

19.

Contudo, todos os elementos probatórios apontam no sentido de que o arguido
inevitavelmente interveio sabendo a origem do passivo e que estava a contribuir para
a operação de substituição da posição de devedor das off-shore Cayman para a EA.
Com feito, o arguido:
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20.

Por um lado, conhecia (i) as determinações do Banco de Portugal relativamente às
sociedades off-shore e (ii) que a alegada assunção pessoal das dívidas das Off-shore
Cayman em nada contribuía para a diminuição do risco do banco. Por outro lado, (iii)
conhecia o património da EA (uma vez que facilitou a aquisição da EA por Joaquim
Miguel Paupério e determinou o activo imobiliário desta sociedade) e sabia (iv) que o valor
do contrato que celebrou a 25/03/2004 era de valor muito elevado e muito aproximado ao
das perdas das Off-shore Cayman (Auto de Declarações de António Castro Henriques a fls.
21461 e Auto de Declarações de Joaquim Miguel Paupério, a fls. 23713-23714).

21.

Conclusão reforçada pelo facto do arguido ter celebrado (tal como o arguido Filipe Pinhal)
o contrato de financiamento de mais de € 600 milhões à EA e este contrato consistir numa
simples carta endereçada à EA, que nem sequer exigia a formalização de quaisquer
garantias reais prévias por parte da sociedade devedora (contrato a fls. 2527-2528, 1241412416) – ao arrepio dos procedimentos bancários (e de prudência). Tanto mais que, como o
arguido sabia, a EA não tinha condições para per se fazer face ao serviço da dívida (Auto
de Declarações de António Castro Henriques a fls. 21461 e Auto de Declarações de
Joaquim Miguel Paupério, a fls. 23713-23714).

22.

(iv) Por fim, a 18/06/2007, em reunião do Conselho de Administração Executivo do BCP,

aprovou, sem questionar, a proposta da EA nos termos da qual, com vista à liquidação da
dívida remanescente originada pelo empréstimo contraído pela EA junto do BCP (que
tinha um valor superior a € 600 milhões), a EA se propõe entregar, a título de dação em
cumprimento, acções da CI (que detinha, à data, participação na «Baía de Luanda»),
correspondentes a 68,34% do respectivo capital social (fls. 2689v, 2756v, 5986, 10619).
23.

Conhecendo os demais factos descritos, o arguido ao aprovar esta operação sabia que
estava a concluir o processo de ocultação de perdas que implicava a sobrevalorização do
projecto «Baía de Luanda»728.

728

O conhecimento pelo arguido do grupo EA e das várias empresas que o foram constituindo ao longo do tempo,
bem como as operações realizadas por estas, é por isso suficiente. Foi gerente da EAI (sociedade pertencente ao
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24.

(C) Conhecia as off-shore Góis Ferreira Hendry, Sherwell e Sevendale desde 1996 uma
vez que foi o próprio arguido António Castro Henriques que:

25.

(i) Após receber instruções do arguido Jardim Gonçalves, (i) recebeu Góis Ferreira e
procedeu à constituição e assunção por este último de novos veículos offshore (Hendry,
Sherwell e Sevendale) e (ii) concedeu créditos em 1997 a estas off-shore (no valor de 600
mil contos, 700 mil contos e 750 mil contos, respectivamente) para aquisição de acções
BCP, aceitando como garantia as acções a adquirir (fls. 13580, 164v, 287v, 287v, 441) (iii)
através do mandato concedido ao BCP para a aquisição de activos financeiros (que foi
executado através da DRI) – como resulta, inclusivamente, das declarações de António
Castro Henriques perante a CMVM e da sua contestação (Auto de Declarações a fls.

universo empresarial do BCP até 15/07/2004), pelo menos desde 2001, tendo comunicado a sua renúncia a
25/06/2004 (fls. 10890-10894, 9073-9077, 9983-9988, 11583, 12293-12299). Autorizou, a 5/01/2004, a
transferência das responsabilidades da Branson Global Limited para a Dazla (fls. 3073v); aprovou, a 08/01/2004, em
Conselho de Administração do BCP ratificar operação de crédito concedido à EA (fls. 13588-13589, 13590).
Autorizou, a 29/01/2004, que o BCP concedesse um financiamento de € 72.700.000 à Dazla que se destinava a (i)
permitir que a Dazla liquidasse um empréstimo contraído anteriormente pela Dazla junto do BCP e (ii) conceder à
Dazla um fundo de maneio de € 1.000.000; (fls. 3073, 9628), autorizou, a 30/01/2004, a concessão de crédito a
Joaquim Miguel Paupério no montante de € 9.000.000; (fls. 9623). Celebrou, a 30/01/2004, contrato nos termos do
qual o BCP aceitou em dação em pagamento de uma dívida da Dazla no montante de € 72.700.000 a sociedade offshore Juwain; (fls. 3075 – 3080v. 9617-9618) (negócio que o próprio arguido reconheceu nas suas declarações a fls.
21471 não ser habitual). Conheceu, pelo menos a 30/01/2004, as movimentações de fundos relativas ao Terreno de
Santo António; (fls. 9626-9627, 3075, 9617-9618). Assinou, a 25/03/2004, contrato pelo qual o BCP concedeu
crédito, de € 600.181.334,67, à EA; (fls. 2527 a 2532, 10869-10879, 12414-12416, 11857-11859). Autorizou as
transferências de fundos do BCP para a EA, a 29/03/2004, na sequência do contrato de financiamento celebrado
entre o BCP e a EA (fls. 2532v, 10880, 10910). Celebrou contrato, a 29/06/2004, nos termos do qual a Seguros e
Pensões Gere (de que era Vice-Presidente) compra à Townsend 5,75% da CI (fls. 2747v-2748). Aprovou, a
30/05/2005, em reunião do Conselho de Administração do BCP, que o Fundo de Pensões do Grupo fosse dotado de
acções da EDP e da Friends Provident e papel comercial emitido pela CI (fls. 2688v), aprovou, a 05/03/2007, em
reunião do Conselho de Administração Executivo do BCP, conceder suprimentos à CI num montante global de USD
39 milhões, com vista ao seu investimento no Projecto «Baía de Luanda»; (fls. 2689, 2819v, 10613). Celebrou, a
31/05/2007, contrato, na qualidade de Administrador da Pensõesgere e de Administrador do BCP, nos termos do
qual o BCP compra ao Fundo de Pensões do Grupo BCP 18,29% do capital social da CI (fls. 2753-2755v, 3033v3035, 3036v). Aprovou, a 18/06/2007, em reunião do Conselho de Administração Executivo do BCP, a proposta da
EA nos termos da qual, com vista à liquidação integral de empréstimo contraído pela EA junto do BCP, a EA se
propõe entregar, a título de dação em cumprimento, acções da CI correspondentes a 68,34% do respectivo capital
social (fls. 2689v, 2756v, 5986, 10619).
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21447-21450 e artigos 331-342 da contestação, a fls. 16220-16222 e mandatos de gestão a
fls. 176-178, 307-309 e 431v-434 e vide fls. 11396,-11397, 11430-11434 e 11520-11534).
26.

(ii) Mais tarde, em 1998, o arguido interveio, ainda, na renovação dos créditos das offshore Hendry, Sherwell e Sevendale – como o próprio declarou perante a CMVM e afirma
na sua contestação (Auto de Declarações a fls. 21452 e artigos 343-348, a fls. 1622216223). Ademais, o arguido, em reunião do Conselho de Administração do BCP, a
14/02/2000, aprovou a ratificação de operações relativamente à Sherwell (fls. 1355913559v).

27.

Fossem só estes os factos praticados (atento até 2000 as Off-shore Góis Ferreira não terem
gerado perdas) e poder-se-ia admitir que, atento o contexto, o arguido não se tivesse
apercebido da verdadeira natureza das off-shore Góis Ferreira (sendo certo que até 1998,
não tendo sido geradas perdas, não eram exigidas provisões). Sucede que o arguido
intervém (i) nos anos de 2002 a 2005, na renovação dos créditos relativos a todas as offshore Góis Ferreira729 (tendo tomado pleno conhecimento também da situação da
Somerset) – como resulta, inclusivamente, das declarações de António Castro Henriques
perante a CMVM e da sua contestação (Auto de Declarações a fls. 21452 e artigos 343348, a fls. 16222-16223) e (ii) em reunião do Conselho de Administração do BCP, aprovou
a ratificação de operações relativamente à Sherwell e Sevendale 15/09/2004 (fls. 1355913559v, 13608 e 13610), (iii) num contexto em que (desde 2001) as referidas off-shore
geravam avultadas perdas em virtude da diminuição do valor de cotação da participação
accionista detida no BCP, que o arguido conheceu (iv) sem nunca o arguido ter procurado
obter garantias pessoais, nem executar o credito (Auto de Declarações do arguido António
Castro Henriques, a fls. 21466).

28.

O próprio arguido António Castro Henriques declarou perante a CMVM que desde as
renovações de limites de crédito de 2002 e 2003 estava consciente da existência de

729

Cf. fls. 13580, 164v, 3775, 287v, 441, 3925, 305, 3960-3962, 164, 286v, 440, 3774, 3923, 31v, 162, 283v, 437v,
3770, 3917, 31, 161v, 3769, 436v, 283, 3916, 30v, 161, 3768, 435v, 3825, 3991, 30, 160v, 3767, 282, 435, 3824,
3914, 3990, 29v, 160, 3766, 159v, 3765, 159, 281v, 3764, 3913, 281, 29, 158v, 3763).
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imparidade. Tanto assim que, em 2002, mostrou-se preocupado com a capacidade de Góis
Ferreira solver os seus compromissos, decorrentes da posição accionista no BCP e da
desvalorização destes valores mobiliários e questionou o arguido Christopher de Beck a
este propósito (Auto do arguido António Castro Henriques a fls. 21452).
29.

Sendo certo que, pelo menos desde 2004, em acréscimo, o arguido tinha de estar
especialmente atento às acções próprias recebidas e aos créditos concedidos a sociedades
domiciliadas em centros off-shore – como resulta dos planos de regularização
determinados pelo Banco de Portugal de que o mesmo foi tomando conhecimento (fls.
13588-13589, 13608 e 13610).

30.

Em face do exposto, importa agora apreciar a relação entre o facto ilícito e a vontade do
agente decorrente do seu envolvimento pessoal quer nas operações que afectam a situação
patrimonial, financeira e reditual do BCP, quer na aprovação subsequente da informação
que a deve retratar de forma verdadeira e apropriada.

31.

Parece inequívoco que o arguido tendo consciência da real situação patrimonial, financeira
e reditual do banco, ao nada fazer para confirmar a cobertura das perdas através da
constituição de provisões ou registo das imparidades adequadas e, ainda, ao aprovar, nessas
condições, os relatórios e contas anuais, se conformou com a possibilidade de a informação
divulgada ser não verdadeira, não completa e ilícita. Por isso, no mínimo, o arguido terá
actuado pelo menos com dolo eventual (artigo 14.º/3 do Código Penal, aplicável ex vi
artigo 32.º do RGCORD) de divulgação de informação sem a qualidade legalmente exigida
(artigo 7.º do CdVM).

32.

Contudo, uma correcta e exacta valoração da prova – em especial, a extensão do seu
envolvimento, os montantes em causa, a sequência articulada de actos em que se envolveu
e o conhecimento acumulado em cada ano económico sobre a matéria – revelam,
isoladamente e sobretudo quando ponderados de forma conjunta, que a relação do
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resultado ilícito (divulgação de informação não verdadeira, não completa e ilícita) com a
vontade do agente foi mais intensa.
33.

Na verdade, todos os factos apontam no sentido de o arguido saber que a sua intervenção
nos termos descritos, acompanhada da aprovação efectiva das contas para divulgação, teria
como consequência necessária a divulgação de informação que não espelhava a situação
real do banco.

34.

Perante isto só se pode concluir que o arguido sabia que os documentos de prestação de
contas do BCP referentes aos anos de 1998 até 2006, as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas do BCP relativas ao 3.º trimestre de 2007 por não espelharem as
situações e efeitos patrimoniais decorrentes dos factos, acima descritos, em que teve
intervenção pessoal, ao serem aprovados e divulgados seriam necessariamente informação
não completa, não verdadeira e ilícita (artigo 14.º/2 do Código Penal, aplicável ex vi artigo
32.º do RGCORD). O mesmo se diga, por identidade de razão, quanto ao comunicado de
23/12/2007 (artigo 14.º/2 do Código Penal, aplicável ex vi artigo 32.º do RGCORD).
Nestes termos os factos são imputados ao arguido a título de dolo necessário.

35.

Não se identificam elementos que excluam a ilicitude ou a culpabilidade do agente, pelo
que se confirma a responsabilidade indiciada pela realização do tipo legal de infracção.

Secção IV Dos concursos
1.

Cada uma das infracções ao artigo 7.º do CdVM constitui uma contra-ordenação muito
grave, sancionável com coima de € 25.000 a € 2.500.000, nos termos do artigo 388.º/1/a do
CdVM.

2.

Nos termos dos artigos 7.º, 389.º/1/a e 401.º do CdVM, 64.º, 65.º e 406.º do CSC, 10.º do
Código Penal, ex vi artigo 32.º do RGCORD e 16.º do RGCORD são-lhe imputadas seis
infracções (relativas às divulgações dos documentos de prestação de contas referentes aos
anos de 2003 a 2006, à informação referente à actividade, resultados e situação económica
e financeira do BCP no 3.º trimestre de 2007 e ao comunicado divulgado a 23/12/2007) em
concurso real e efectivo.
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Secção V Da medida da sanção
Na determinação da sanção aplicada foram ainda consideradas as seguintes circunstâncias,
nos termos do artigo 405.º/1, 2 e 4 do CdVM, do artigo 18.º do RGCORD, e do artigo 71.º
do Código Penal, aplicável ex vi do artigo 32.º RGCORD:
a) a elevada situação socioeconómica do Arguido;
b) a sua conduta

anterior: aprovou

submeter à Assembleia-geral

do BCP,

designadamente, os documentos de prestação de contas do BCP referentes aos anos de
1998 até 2002 (respectivamente em 23/02/1999, 24/01/2000, 19/01/2001, 22/01/2002,
20/01/2003);
c) o facto de o arguido não ter antecedentes contra-ordenacionais na área dos mercados
de valores mobiliários;
d) o grau de culpa do arguido:
i.

o facto de ter sido membro do Conselho de Administração do BCP, pelo menos,
de1995 até 15/01/2008;
o arguido era, à data da prática dos factos, uma pessoa com experiência profissional
e elevado conhecimento do BCP; bem conhecendo os especiais deveres de
transparência que sobre si recaíam e os efeitos nocivos para o mercado e para a
confiança neste de informação não transparente, sobretudo a relativa à situação
económico-financeira;

ii.

prestou esclarecimentos relevantes para a descoberta da verdade material (fls.
21443-21477).

e) O grau de ilicitude dos factos concretos praticados pelo arguido:
i.

os cargos de Administrador do Conselho de Administração do BCP, que exerceu,
conferiam-lhe não apenas o poder efectivo de controlar em último grau a sua
actividade mas igualmente deu imagem de credibilidade à sua gestão e informação
financeira;
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ii.

a sua intervenção em factos patrimoniais entre 1996 e 2007;

iii.

violação dos deveres de completude e licitude em cinco das infracções;

iv.

o tempo prolongado (entre 1996 e 2007) em que durou a sua contribuição para os
factos e a diversidade de condutas praticadas.

f)

Quanto ao grau de ilicitude reflectido nos efeitos em relação ao BCP:
i.

o facto do BCP ser uma instituição de crédito autorizada para o exercício de todas as
actividades de intermediação financeira (fls. 8057-8278);

ii.

a dimensão internacional que o BCP assumiu (mais de 1.600 sucursais, 4,6 milhões
de clientes, numa rede que incluía múltiplos escritórios de representação e Bancos
na Polónia, Grécia, Turquia, Roménia, Nova Iorque, Angola, Moçambique) (fls.
8057-8278);

iii.

o facto do BCP se ter tornado o maior banco privado português e o efeito sistémico
que daí deriva.

g) Quanto ao grau de ilicitude reflectido nos efeitos em relação ao mercado:
i.

o facto do BCP ser um emitente com acções admitidas à negociação na Bolsa de Valores de
Lisboa desde 1987, que pertencem ao PSI 20 (índice que reúne as acções mais líquidas)
desde 31/12/1992 (data em que foi criado) (fls. 6086-6088, 11789-11790, 11807-11819,
14144 e 14145);

ii.

o facto do BCP ter chegado a ter mais de 200.000 accionistas e de as acções do BCP terem,
entre 2003 e 2006, um free-float (acções pertencentes a participantes não qualificados)
sempre superior a 50% (fls. 7343, 7539, 7701, 7909v, 14158v), 7613 e 12596, 1349013495, 13497-13504, 13505-13515, 13516-13518, 13519-13531, 13532-13538, 1353913548, 13549, 13550-13554, 21750);

iii.

o facto do BCP ter sido um emitente cotado internacionalmente desde 1996 até 2003 na
Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE – New York Stock Exchange) e até 2003 nas
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Bolsa de Valores de Amesterdão (Euronext Amesterdam), Londres (London Stock
Exchange) e Frankfurt (Frankfurt Stock Exchange) (fls. 7341v e 8057‐8278);

iv.

o facto do valor declarado (pelo BCP) de capitais próprios ter chegado a estar
sobreavaliado em 21% em 2002 e 2003 e em 17% em 2004 (fls. 12591v – Quadro 21);

v.

o período de tempo durante o qual o arguido sabia que o mercado não tinha conhecimento
de documentos de prestação de contas do BCP que dessem uma imagem verdadeira e
apropriada da situação económico-financeira da sociedade e dos resultados das operações
por esta realizadas (pelo menos desde 2002 até 2007);

vi.

os elevados montantes das perdas ocultadas pelo BCP que atingiram em 31/12/2003 o valor
de € 593.605.594 (cf. fls. 12585v e 12591v – Quadros 17 e 21, respectivamente);

vii.

o facto da ocultação das perdas ter terminado após a publicitação, por iniciativa de
terceiros, de alguns dos factos que geraram as perdas sofridas pelo BCP (fls. 12540-12547);

viii.

só nas contas referentes a 31/12/2007, divulgadas a 24/04/2008 no SDI, o BCP introduziu
correcção às contas passadas de molde a que a informação financeira divulgada passasse a
ser verdadeira e apropriada (fls. 7228, 8057-8277, 8189-8190 e 13639).

Secção VI Da determinação da sanção
1.

Com os fundamentos expostos, deliberou o Conselho Directivo da CMVM aplicar ao
Arguido:
a)

uma coima de € 150.000 (cento e cinquenta mil euros), nos termos dos artigos
389.º/1/a e 388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima
de € 25.000 a € 2.500.000), pela divulgação de informação não verdadeira a
31/03/2004;

b)

uma coima de € 150.000 (cento e cinquenta mil euros), nos termos dos artigos
389.º/1/a e 388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima
de € 25.000 a € 2.500.000); pela divulgação de informação não verdadeira a
11/04/2005;
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c)

uma coima de € 150.000 (cento e cinquenta mil euros), nos termos dos artigos
389.º/1/a e 388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima
de € 25.000 a € 2.500.000); pela divulgação de informação não verdadeira a
20/04/2006;

d)

uma coima de € 150.000 (cento e cinquenta mil euros), nos termos dos artigos
389.º/1/a e 388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima
de € 25.000 a € 2.500.000) pela divulgação de informação não verdadeira a
28/06/2007;

e)

uma coima de € 50.000 (cinquenta mil euros), nos termos dos artigos 389.º/1/a e
388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima de € 25.000 a
€ 2.500.000) pela divulgação de informação não verdadeira a 06/11/2007;

f)

uma coima de € 150.000 (cento e cinquenta mil euros), nos termos dos artigos
389.º/1/a e 388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima
de € 25.000 a € 2.500.000) pela divulgação de informação não verdadeira a
23/12/2007.

2.

A moldura concursal abstracta situa-se entre € 25.000 (vinte e cinco mil euros) e €
5.000.000 (cinco milhões de euros), nos termos do artigo 19.º do RGCORD.

3.

A moldura concursal concreta situa-se entre € 150.000 (cento e cinquenta mil euros) e €
800.000 (oitocentos mil euros), nos termos do artigo 19.º RGCORD.

4.

Feito o cúmulo jurídico das coimas concretamente aplicadas, supra referidas, nos termos
do citado artigo 19.º RGCORD, e atentas as circunstâncias do caso concreto, o Conselho
Directivo deliberou aplicar ao Arguido a coima única de € 250.000 (duzentos e cinquenta
mil euros).

Sanção acessória
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5.

Tendo em consideração o descrito na Medida da Sanção e o disposto nos artigos 404.º e
405.º do CdVM e 21.º do RGCORD, o Conselho Directivo deliberou aplicar,
cumulativamente com a coima referida supra, a sanção acessória de: inibição do exercício
de funções de administração ou fiscalização de quaisquer intermediários financeiros (artigo
404.º, n.º 1, alínea c) do CdVM), pelo período de 2 (dois) anos.

6.

A referida sanção acessória é:
a)

Adequada aos fins de prevenção geral e especial730, uma vez que a consistência da
conduta do agente demonstrou que o mesmo violou manifesta e gravemente os
deveres que são inerentes ao exercício dos cargos que desempenhou. Com efeito,
como referem ANTÓNIO DE OLIVEIRA MENDES e JOSÉ DOS SANTOS
CABRAL731, “Sendo a sanção acessória, como a própria terminologia indica, um
mais relativamente à sanção principal – coima -, a mesma não pode deixar de ser
considerada, como doutamente refere Figueiredo Dias relativamente às penas
acessórias, uma censura adicional pelo facto cometido pelo agente, desempenhando
uma função preventiva adjuvante da coima732”;

b)

Necessária, dado que a prática da contra-ordenação pelo agente prejudicou a
estabilidade e a confiança do mercado, essenciais num clima de crise nacional e
internacional e em que a confiança nos operadores financeiros é um pilar
fundamental733. Com efeito, é fundamental que o arguido não possa, pelo exercício

730

Cf. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 21 de Fevereiro de 2007, Processo n.º 7818/2006-3, no qual é
referido, a propósito da sanção inibitória de proibição de conduzir veículos com motor que “tem a natureza de uma
pena acessória e traduz-se numa censura adicional pelo crime praticado, por se revelar especialmente censurável e
visa o efeito de prevenção geral de intimidação e de prevenção especial”.
731
Notas ao Regime Geral das Contra-Ordenações e Coimas, 2.ª Edição, 2004, Almedina, p. 66.
732
Direito Penal Português Parte Geral II – As Consequências Jurídicas do Crime, 1.ª Edição, 1993, p. 96.
733
Referem SIMAS SANTOS e LOPES DE SOUSA, anotando o artigo 21.º do RGCORD, que “A interdição [do
exercício de profissões ou actividades] só pode ser decretada, como resulta do n.º 2 do art. 21.º-A, quando há uma
relação entre a contra-ordenação e a função ou actividade exercida e se mostra inequivocamente que há (…)
violação grave dos deveres que o exercício desta impõe. Trata-se de casos em que a prática da contra-ordenação é
susceptível de ter reflexos negativos directos e evidentes na própria função pública ou de interesse público exercida,
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das funções de que vem inibido, suscitar novas suspeições sobre a credibilidade das
instituições em que venha a exercer funções;
c)

Proporcional734, tendo em conta a gravidade e perigo concretos que a conduta do
agente provocou no mercado de instrumentos financeiros, o prolongamento no tempo
das suas condutas e os efeitos provocados, a dimensão dos prejuízos não reportados
nas contas do BCP, o facto de este ser uma das maiores instituições financeiras do
país – com o impacto que isso tem no sistema financeiro português –, a sofisticação
da metodologia utilizada para obter a falta de qualidade da informação financeira e o
elevado grau de culpa documentado nos factos. Em acréscimo, e conforme já
resultou provado nos capítulos supra, o agente, pelo âmbito das suas funções e
responsabilidade na esfera da pessoa colectiva em causa, possuía um especial dever
de não cometer as infracções.

Capítulo VII Alípio Barrosa Pereira Dias
Secção I Dos factos praticados pelo arguido
1.

Alípio Barrosa Pereira Dias (também nomeado como Alípio Dias),

2.

Assumiu os seguintes cargos no BCP:
a) membro do Conselho de Administração do BCP, pelo menos desde 1999 até
15/01/2008 (fls. 8346-8357, 6733-6863, 11542-11544);
b) gerente da EAI (sociedade pertencente ao universo empresarial do BCP até
15/07/2004), pelo menos desde 2001, tendo comunicado a sua renúncia a 25/06/2004;
(fls. 10890-10894, 9073-9077, 9983-9988, 11583, 12293-12299);

designadamente afectando o seu prestígio.” Cf. Contra-Ordenações, Anotações ao Regime Geral, 4.ª Edição,
Fevereiro 2007, Vislis Editores, p. 229.
734
Afirmam os mesmos autores que, “para além do preenchimento dos requisitos legais de que depende a aplicação
das sanções, deverá ser formulado, na decisão condenatória, um juízo fundamentado sobre as razões ligadas à
gravidade da infracção e à culpa do agente que justificam, em termos de razoabilidade e proporcionalidade, a
aplicação da sanção”. Cf. Contra-Ordenações, Anotações ao Regime Geral, ob cit…, p. 227.
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c) membro do Conselho de Administração da Seguros e Pensões Gere, SGPS, S.A., pelo
menos, de 17/04/2006 a 15/02/2008 (fls. 13632, 13633, 13635);
d) em 2006 integrava a Comissão de Auditoria, Segurança e Anti-Money Laundering
(AML) com Paulo Teixeira Pinto, Christopher de Beck, António Rodrigues, Arguido
A., Amaral de Medeiros (fls. 7979v).
3.

Enquanto membro do Conselho de Administração do BCP, para além das funções que
exercia nos termos legais, tinha a seu cargo, com relevância para o presente processo, os
seguintes pelouros:
a) nos anos de 2003 e de 2004 tinha a seu cargo o pelouro da Comissão de Riscos
Internacional; (fls. 8351v)
b) no ano de 2005 tinha a seu cargo o pelouro da Comissão de Riscos; (fls. 8354v)
c) no ano de 2006 tinha a seu cargo o pelouro da Sub-Comissão de Risco de Crédito e o
Compliance Office; (fls. 8356);
d) no ano de 2007 tinha a seu cargo, designadamente, a Direcção de Recuperação de
Crédito do BCP (fls. 8266v).

4.

Praticou actos – de autorização, de aprovação, de solicitação, de celebração de contratos,
de delegação de poderes, de renovação e cessão de créditos – relativos a entidades offshore e relativos à transmutação (de parte) das perdas sofridas (através de operações
relacionadas com o sector imobiliário) entre os anos de 2000 e 2007:
a) autorizou, pelo menos, a concessão e renovação de créditos à Sherwell (a 01/01/2000,
21/08/2003 e 11/07/2006), Hendry (a 08/09/2006) e Somerset (BVI) (08/09/2006) (fls.
285, 282v, 280v, 3911, 158, 280, 3762, 3910, 71, 71v, 140, 139v, 139v, 257, 3724, 3882, 139 v, 139,
3722, 256v, 3881, 3915, 3723 e artigos 441-442 da contestação do arguido Alípio Dias, a fls. 1735417355)
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b) aprovou a 17/01/2000, em reunião do Conselho de Administração do BCP, ratificar as
operações individuais (de risco) aprovadas (por Administradores do BCP) referentes à
Sherwell; (fls. 13555-1355v)
c) aprovou a 14/02/2000, em reunião do Conselho de Administração do BCP, ratificar os
despachos (de Administradores do BCP) de aprovação e de renovação/reclassificação
de limites apostos sobre as fichas da Sherwell e da Dazla; (fls. 13559-13559v)
d) aprovou, a 08/01/2004, em Conselho de Administração do BCP: (i) ratificar operação
de crédito concedido à EA; (ii) encarregar o Centro Corporativo e a Direcção de
Auditoria de organizar e supervisionar “planos de regularização” específicos relativos
a acções próprias recebidas em garantia e créditos concedidos a sociedades
domiciliadas em centros off-shore; (fls. 13588-13589, 13590)
e) enviou ao BdP, a 27/02/2004, a listagem completa de off-shore a quem o BCP
concedeu crédito, afirmando desconhecer quais delas eram veículos do próprio Banco;
(fls. 3224v)735
f)

enviou, em 01/04/2004, ao Banco de Portugal lista de financiamentos a off-shore (fls.
3230 - 3270);

g) aprovou, a 15/09/2004, em reunião do Conselho de Administração do BCP,
designadamente, a ratificação dos despachos de aprovação (de Administradores do
BCP) das operações referentes à Sherwell e à Sevendale; (fls. 13608 e 13610)
h) apreciou, a 12/11/2004, em reunião do Conselho de Administração do BCP, o “ponto
de situação” das respostas a ofícios e pedidos de informação do Banco de Portugal,
designadamente, no que respeita: ao “plano de regularização” das situações relativas
735

Não foi dado como provado o seguinte facto: a 13/04/2004, aprovou, em reunião do Conselho de Administração
do BCP, ratificar a alienação à Townsend da totalidade do capital social da CI, por € 26.136.371,60, em simultâneo
com a assunção por aquela sociedade da totalidade do saldo devedor de outras entidades (Moreira Rato, João
Bernardino Gomes e Ilídio Duarte Monteiro) no montante de € 593.697.585,63; aprovação que pressupôs a
constituição pela Townsend, para garantia da totalidade das responsabilidades assumidas, de penhor sobre
participação a adquirir na CI e de hipoteca ou garantia equivalente sobre os imóveis detidos e a adquirir pela CI (fls.
2688 e 13565).
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ao financiamento a entidades domiciliadas em centros off-shore a implementar nos
exercícios de 2004 e 2005; às entidades sem confirmação do “ultimate beneficial
owner” (UBO) em que este assuma com todo o seu património a responsabilidade
pelos créditos; (fls. 13573, 13574 e 13574v)
i)

tomou conhecimento, pelo menos a 19/01/2005, em reunião do Conselho de
Administração do BCP, de ofício do Banco de Portugal remetido ao BCP, datado de
27/12/2004, no qual o Banco de Portugal informou que, relativamente aos créditos
concedidos a membros do Conselho Superior e a entidades em centros “Off-shore”,
aguardava a apresentação de um “ponto de situação” sobre as medidas deliberadas
pelo Conselho de Administração do BCP em 12/11/2004, as quais deveriam ser
objecto de uma referência explícita no próximo relatório sobre as provisões
económicas; (fls. 12062, 12068v)

j)

aprovou a 30/05/2005, em reunião do Conselho de Administração do BCP, que o
Fundo de Pensões do Grupo fosse dotado de acções da EDP e da Friends Provident e
papel comercial emitido pela CI; (fls. 2688v)

k) autorizou, a 26/05/2006, a alienação pelo BCP à EA da totalidade das acções da
Juwain Holdings, S.A. (adquiridas em dação em cumprimento a 30/01/2004); (fls.
9629 e 10343)
l)

celebrou contrato, a 30/05/2006, nos termos do qual o BCP vende a Juwain Holdings,
S.A. à EA por € 10.000.000; (fls. 9630-9632v e 10346 a 10351)

m) solicitou, a 14/06/2006, na qualidade de administrador da Seguros e Pensões Gere,
SGPS, S.A., ao BCP (de que também era Administrador) o processamento da
transacção relativa à alienação pela Seguros e Pensões Gere ao BCP de 4.945.000
acções (representativas de 5,75% do social) da CI pelo valor global de € 5.010.000;
(fls. 2749, 10570, 4004)
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n) autorizou, a 18/06/2006, a concessão de um empréstimo (sob o regime de contrato de
suprimentos) de € 300 milhões à CI; (fls. 2751v.);
o) autorizou, a 20/06/2006, o processamento da transacção relativa à aquisição pelo BCP
(de que era Administrador) à Seguros e Pensões Gere (de que também era
Administrador) de 4.945.000 acções (representativas de 5,75% do social) da CI pelo
valor global de € 5.010.000; (fls. 10024, 10099, 10604)
p) celebrou, a 22/06/2006, na qualidade de administrador do BCP, contrato nos termos do
qual o BCP concede um empréstimo (sob o regime de contrato de suprimentos) de €
300 milhões à CI; (fls. 10028 a 10032, 2777 a 2779, 12210 a 12214)
q) autorizou, a 26/07/2006, o processamento da transacção relativa à aquisição pelo BCP
à EAI de 4.945.000 acções (representativas de 5,75% do social) da CI pelo valor
global de € 5.010.000 (fls. 10066, 10098);
r)

autorizou, a 27/07/2006, cessão de créditos sobre a Hendry do BCP Sucursal
Financeira Exterior ao BCP Bank & Trust Company, Ltd (fls. 158);

s)

autorizou, a 27/07/2006, cessão de créditos sobre a Sherwell do BCP Sucursal
Financeira Exterior ao BCP Bank & Trust Company, Ltd (fls. 280);

t)

autorizou, a 11/08/2006, cessão de créditos sobre a Hendry do BCP Bank & Trust
Company, Ltd ao BCP Sucursal Financeira Internacional (fls. 140);

u) autorizou, a 11/08/2006, cessão de créditos sobre a Sherwell do BCP Bank & Trust
Company, Ltd ao BCP Sucursal Financeira Internacional (fls. 257);
v) autorizou, a 11/08/2006, cessão de créditos sobre a Somerset do BCP Bank & Trust
Company, Ltd ao BCP Sucursal Financeira Internacional (fls. 71v);
w) constituiu, a 29/11/2006, Joaquim Gomes da Costa procurador do BCP para outorgar o
contrato de cessão de crédito relativo às dívidas da Hendry (perante o BCP) supra
referido (fls. 147v, 3740);
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x) autorizou, a 31/11/2006, cessão de créditos sobre a Hendry do BCP Sucursal
Financeira Internacional da Madeira à Intrum Justitia (fls. 3722);
y) comunicou, a 28/02/2007, à off-shore Somerset (BVI) a cessão de créditos supra
referida; (fls. 72, 147v, 258) (lembra-se que a Somerset (BVI) fora constituída com a
intervenção da Servitrust em Julho de 2004 - fls. 6349)
z) aprovou, a 05/03/2007, em reunião do Conselho de Administração Executivo do BCP,
conceder suprimentos à CI num montante global de USD 39 milhões, com vista ao seu
investimento no Projecto «Baía de Luanda»; (fls. 2689, 2819v, 10613)
aa) recebeu Memorandum de Jorge Cortes Martins (Director Corporate do BCP) e de José
Pulido Valente (Director Coordenador do BCP), a 29/05/2007, que coloca à
consideração a apreciação da proposta da EA de extinção da dívida da EA ao BCP, de
€ 66,2 milhões, através da entrega, a título de dação em cumprimento, de 68,34% da
CI; (fls. 2757, 10574, 2757, 5986v, 10925, 10955)
bb) aprovou, a 18/06/2007, em reunião do Conselho de Administração Executivo do BCP,
a proposta da EA nos termos da qual, com vista à liquidação integral de empréstimo
contraído pela EA junto do BCP, a EA se propõe entregar, a título de dação em
cumprimento, acções da CI correspondentes a 68,34% do respectivo capital social;
(fls. 2689v, 2756v, 5986, 10619)
cc) celebrou, a 29/06/2007, enquanto administrador do BCP, contrato nos termos do qual,
com vista à liquidação integral de empréstimo contraído pela EA junto do BCP, a EA
entrega, a título de dação em cumprimento, acções da CI correspondentes a 68,34% do
respectivo capital social (fls. 2758v a 2760, 10575-10576, 12243 a 12246);
dd) autorizou, a 14/02/2007, cessão de créditos sobre a Somerset do BCP Sucursal
Financeira Internacional à Intrum Justitia (fls. 70v)
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ee) notificou, em 31/07/2007736, a Sherwell da cessão de créditos do BCP Sucursal
Financeira Internacional à Branimo (fls. 256v, 258, 3884).
5.

Relativamente à aprovação de informação financeira do BCP para divulgação, o arguido
praticou os seguintes factos:
a) aprovou submeter à Assembleia Geral do BCP, designadamente, os documentos de
prestação de contas do BCP referentes aos anos de 1998 até 2006 (respectivamente
em 23/02/1999, 24/01/2000, 19/01/2001, 22/01/2002, 20/01/2003, 19/01/2004,
19/01/2005, 24/01/2006 e 24/01/2007); (fls. 7613 e 12596, 13490-13495, 13497-13504,
13505-13515, 13516-13518, 13519-13531, 13532-13538, 13539-13548, 13549, 13550-13554);

b) interveio nas Assembleias Gerais de aprovação de contas em nome próprio e/ou como
procurador, pelo menos, entre os anos de 1999 e 2007 (fls. 12620-13486);
c) aprovou, a 17/10/2007, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do
BCP relativas ao 3.º trimestre de 2007. (fls. 13660-13660v)
6.

No que respeita, ainda, à informação financeira do BCP, o arguido a 23/12/2007, na
sequência da notificação da ordem da CMVM (de 21/12/2007), aprovou que o BCP
divulgasse ao mercado o comunicado nos exactos termos em que o mesmo foi divulgado a
23/12/2007 (fls. 12540-12547, 2513-2514, 9095-9098, 13622-13625).

Secção II Da imputação da conduta (facto típico objectivo)
1.

O facto típico objecto do presente processo consiste na comunicação ou divulgação de
informação não completa, não verdadeira e ilícita (artigos 7.º, 389.º/1/a e 401.º do CdVM,
64.º, 65.º e 406.º do CSC, 10.º do Código Penal, ex vi artigo 32.º do RGCORD e 16.º do
RGCORD).

736

A Acusação referia que este facto ocorreu a 28/02/2007. No entanto a contestação de Alípio Dias (artigo artigo
487, a fls. 17367) afirma que foi em 31/07/2007, o que é consistente com fls. 258 e 17464 do processo.
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2.

O arguido veio acusado da prática de seis infracções. Contudo, como adiante se
fundamenta (na secção III), deve considerar-se não provada a prática de três das infracções
(documentos de prestação de contas referentes a 2003, 2004 e 2005) pelo arguido e, em
consequência, determina-se o respectivo arquivamento dos autos na parte correspondente a
tais factos.

3.

O arguido realizou, por três vezes, o facto típico ao praticar actos determinantes e
adequados para a (i) divulgação de informação financeira que era não completa, não
verdadeira e ilícita e para (ii) a divulgação de comunicado que era não verdadeiro. Com
efeito, o arguido:
a) aprovou submeter à Assembleia Geral do BCP os documentos de prestação de contas
do BCP referentes ao ano de 2006 (em 24/01/2007) que eram não completos, não
verdadeiros e ilícitos (fls. 13550-13554);
b) aprovou, a 17/10/2007, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do
BCP relativas ao 3.º trimestre de 2007 que eram não completas, não verdadeiras e
ilícitas (fls. 13660-13660v);
c) aprovou que o BCP divulgasse ao mercado o comunicado que foi divulgado pelo BCP
a 23/12/2007 que era não verdadeiro (fls. 12540-12547, 2513-2514, 9095-9098,
13622-13625).

4.

O arguido, em momentos anteriores aos referidos, praticou, ainda, por acção e por omissão,
outros factos que foram causalmente relevantes para a realização da infracção. Com efeito,
como resulta dos factos supra descritos (Secção I do presente Capítulo), o arguido teve
intervenção em factos patrimoniais e do processo contabilístico e omitiu, ainda, o controlo
devido sobre as operações, factos patrimoniais e factos do processo contabilístico que
determinaram a situação patrimonial, financeira e reditual do BCP que, subsequentemente,
não foi retratada de forma verdadeira e apropriada na informação financeira aprovada e
divulgada.
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5.

Estes contributos causalmente relevantes para o ilícito praticado perdem, contudo,
autonomia infraccional em função dos factos posteriormente praticados pelo arguido e que,
como se disse, foram determinantes e adequados para provocar o resultado ilícito: aprovar
a informação financeira para divulgação. A sua relevância limita-se à determinação
concreta da sanção. O mesmo se diga relativamente a factos posteriores à infracção que,
tendo o mesmo objecto, por acção ou omissão contribuam para o reforço ou manutenção da
falsidade da informação divulgada737.

Secção III Da imputação subjectiva (facto típico subjectivo)
1.

É inquestionável que o arguido conhecia e quis aprovar os documentos de prestação de
contas do BCP referentes ao ano de 2006, bem como as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas do BCP relativas ao 3.º trimestre de 2007 e o comunicado
divulgado a 23/12/2007 nos exactos termos em que estes foram divulgados, porquanto se
trata de factos próprios.

2.

É, igualmente, inquestionável que esta informação financeira era não completa, não
verdadeira e ilícita e que o comunicado de 23/12/2007 era não verdadeiro. Não é, contudo,
evidente que o arguido tivesse consciência da falta de qualidade dessa informação.

3.

Atenta a factualidade supra descrita (na Secção I), a prova reunida na acusação e aquela
produzida posteriormente e, ainda, os critérios legais para a sua valoração (artigo 127.º do
CPP) não é possível concluir, de forma isenta de dúvidas, que o arguido conhecia
efectivamente o verdadeiro significado e alcance de todas as operações em que interveio,
como se demonstra infra. A dúvida sobre tal facto só pode beneficiar o arguido, razão pela

737

O arguido afirma que não tinha quaisquer responsabilidades na elaboração de contas ou comunicados sobre elas
ou relação com os investidores (CONT AD 19. – 21., fls. 17224-17225). Esta questão já foi antes tratada no Título
VII, Capítulo IV. Os administradores são responsáveis pelas contas que aprovam e pelos comunicados que
aprovam. De igual modo afirma que não participou na elaboração do comunicado (CONT AD 521. -527., fls.
17375-17376) mas reconhece ao mesmo tempo que deu o seu acordo porque tinha confiança nas contas (CONT AD
525. -527., fls. 17376).

649

qual não se confirma a imputação dos factos a título doloso indiciada pelos elementos
reunidos na acusação.
4.

Contudo, existindo um tipo legal de infracção negligente (artigo 402.º/2 do CdVM), a
autoridade administrativa é obrigada, no plano da estrita legalidade que vincula a sua
actuação, a averiguar se subjacente à conduta do arguido existe ou não a violação de regras
de cuidado a que o mesmo estava obrigado por força do cargo que exercia. Ou seja, não se
provando, de forma isenta de dúvida, o conhecimento do arguido sobre os factos referidos,
o que poderia conduzir a uma imputação dolosa, torna-se necessário saber se o
desconhecimento alegado é ou não compatível com a diligência exigida pelo exercício do
cargo assumido e se o mesmo resulta ou não de alguma falha na sua actuação.

5.

A ponderação conjunta de cada um e, em especial, de todos os factos praticados pelo
arguido, à luz dos cargos e funções que exerceu, permite afirmar que o mesmo actuou pelo
menos sem o cuidado a que, segundo as circunstâncias, estava obrigado e de que era capaz
(artigo 15.º/b do Código Penal, aplicável ex vi artigo 32.º do RGCORD). Esta conclusão é
aquela que se encontra apoiada nos autos e que resulta da ponderação dos seguintes
aspectos:

6.

Importa ter presente que os administradores das sociedades comerciais estão vinculados a
deveres específicos de diligência profissional inerentes aos cargos que ocupam e às
situações concretas em que têm intervenção (artigo 64.º do CSC). Assim, atentos (i) os
cargos e funções desempenhadas, (ii) a informação de que dispunha, (iii) a sua participação
directa nos factos e (iv) a elevada experiência profissional e o elevado conhecimento do
negócio bancário, em geral, e do BCP, em particular, o arguido estava obrigado a actuar
(em geral e em cada caso concreto) segundo os critérios de um gestor ordenado e
criterioso. Esse dever geral de diligência era ainda reforçado pelo facto de estar a exercer
um cargo para o qual havia sido mandatado e de ter, por isso, a seu cuidado interesses
fiduciários relevantes. Finalmente, a elevada competência técnica exigida pelos cargos e
funções que desempenhou e a relevância patrimonial dos factos em que teve intervenção
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exigiam um cuidado acrescido quanto à exacta compreensão dos negócios ou operações e
suas consequências para o banco e para a informação financeira a divulgar. Em suma, o
arguido estava obrigado e era capaz de conhecer o verdadeiro significado patrimonial,
financeiro e reditual dos factos em que participou e da necessidade de a informação
financeira do banco o espelhar de forma verdadeira e apropriada (nos documentos de
prestação de contas referentes a 2006, na informação referente ao 3.º trimestre de 2007),
bem como no comunicado de 23/12/2007.
7.

Ao não obter a informação necessária e rigorosa para a exacta compreensão do significado
dos negócios e operações em que interveio e ao não garantir que fosse dado a tais factos o
tratamento contabilístico adequado, o arguido violou os deveres de cuidado a que estava
obrigado. Caso tivesse actuado de forma diligente e criteriosa, ter-se-ia apercebido que (i)
as operações em que interveio na vertente imobiliária serviam para dissimular as perdas
sofridas pelas Off-shore Cayman que não haviam sido reveladas e (ii) que as Off-shore
Góis Ferreira eram detidas pelo próprio BCP. Em consequência, caso tivesse adoptado o
cuidado exigido pelo cargo que desempenhava, pelos interesses que lhe estavam confiados
e pela relevância dos negócios e operações em que teve intervenção, o arguido podia ter
evitado aprovar documentos de prestação de contas do BCP referentes ao ano de 2006,
bem como demonstrações financeiras individuais e consolidadas do BCP relativas ao 3.º
trimestre de 2007, que não reflectiam de forma verdadeira e apropriada a situação do BCP,
e ainda o comunicado divulgado a 23/12/2007 que era não verdadeiro.

8.

De entre os demais factos supra descritos (na Secção I do presente Capítulo) destaca-se,
em síntese, que o arguido:
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9.

(A) Não se apurou que tenha aprovado créditos em relação às off-shore Cayman, nem que
tenha tido qualquer outra intervenção directa em relação às mesmas, nomeadamente na
procura de UBOs ou nos contratos ABN.

10.

(B) Participou activamente na aprovação, formalização e concretização de um conjunto de
operações no âmbito da vertente imobiliária (como se descreveu na Secção I).

11.

Entre outros factos, autorizou e celebrou contrato de alienação das acções da Juwain
Holdings, S.A., pelo BCP, à EA (operação instrumental à eliminação do passivo da Dazla)
(fls. 2688v, 9629 e 10343, 9630-9632v e 10346 a 10351), interveio na transacção de
acções da CI (fls. 2749, 10570, 4004, 10024, 10099, 10604, 10028 a 10032, 2777 a 2779,
12210 a 12214, 10066, 10098) e aprovou, em reunião do Conselho de Administração
Executivo do BCP, conceder suprimentos à CI com vista ao seu investimento no Projecto
«Baía de Luanda» (fls. 2689, 2819v, 10613). O que bem demonstra que teve intervenção
na vertente imobiliária que serviu para dissimular as perdas sofridas pelas Off-shore
Cayman. Admite-se que a intervenção do arguido nestas operações, pelo seus contornos e
atentas (algumas das) explicações apresentadas pela defesa (contestação do arguido Alípio
Dias a fls. 17307-17353) e o desconhecimento das perdas geradas pela Off-shore Cayman,
pudesse não ter gerado de forma inequívoca no arguido o dever de se informar
detalhadamente sobre as mesmas – o que justifica o arquivamento parcial. O mesmo não se
pode dizer de outros factos. Com efeito:

12.

(i) Ao ter autorizado, a 18/06/2006, a concessão de um empréstimo (sob o regime de
contrato de suprimentos) de € 300 milhões à CI e ao ter celebrado o respectivo contrato a
22/06/2006 (fls. 10028-10032, 2777 a 2779, 12210 a 12214, 2751v e Auto de Declarações
de Joaquim Miguel Paupério (fls. 23719)) o arguido não teve o cuidado que lhe era
exigível, e de que era capaz, tendo violado o dever de se informar devidamente sobre a
verdadeira natureza desta operação e do seu adequado tratamento contabilístico, atentas,
em especial, as seguintes circunstâncias que o arguido conhecia:
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i.

o elevado montante concedido a título de suprimentos (€ 300 milhões) – não só
atendendo ao valor absoluto em questão mas também porquanto o arguido é,
frequentemente, chamado a autorizar operações de valores incomparavelmente mais
baixos738;

ii.

o BCP não deter (formalmente) uma participação maioritária na CI e não estar
previsto qualquer financiamento por parte do accionista maioritário;
Apesar de não ter sido dado como provado que o arguido tenha aprovado, a
13/04/2004, em reunião do Conselho de Administração do BCP, ratificar a alienação
à Townsend da totalidade do capital social da CI, por € 26.136.371,60, isso não
significa, contudo, que o arguido não soubesse que a CI deixara de pertencer
maioritariamente ao BCP. O arguido conhecia este facto, desde 2004, porquanto nos
documentos de prestação de contas que o arguido aprovara, a CI não figurava como
entidade pertencente ao universo empresarial do BCP (Anexo 2 à Decisão);

iii.

o facto de, historicamente, a CI não ter capacidade para fazer face ao serviço de
uma dívida daquele montante (fls. 2749v-2750, 2751v., 2779-2780, 10605-10606, 1002510026, 2739v, 2758v-2760, 2757, 2760v, 5973-5979, 3556-3557, 5975v, 11091, 11552v, 12124,
12149, 12152, , 12153, 12240, 12243-12246, 12464, 8470-8482, 11083-11085 e 11087-11114), facto

que é particularmente significativo para um administrador que tinha o pelouro do
risco de crédito (em 2006);
iv.

a concessão de suprimentos, nos termos da cláusula primeira do contrato, tinha por
finalidade exclusiva financiar (em € 300 milhões) a CI para que esta adquirisse a
Anjala Holdings, S.A. (sociedade que deteria uma participação na «Baía de Luanda»)
(fls. 10026, 10028 a 10032, 2777 a 2779, 12210 a 12214, 2751v e Auto de
Declarações de Joaquim Miguel Paupério, fls. 23719) mas, ao arrepio dos

738

V.g. suprimentos à CI num montante global de USD 39 milhões, a fls. 2689, 2819v, 10613; duas transacções
relativas à aquisição pelo BCP de acções da CI, cada uma pelo valor global de € 5.010.000, a fls. 10024, 10099,
10604 e fls. 10066, 10098, a concessão de crédito à off-shore Sherwell no montante de € 100 milhões, a fls. 285.
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procedimentos bancários e de prudência (v.g. os Regulamentos de Crédito do BCP –
fls. 5181, 5184; 5249, 5250 e Auto de Declarações de Carlos Frias, fls. 23695), nem
sequer se previa a constituição de quaisquer garantias reais (v.g. penhor sobre
acções da CI e/ou da Anjala Holdings, S.A.), nem era acautelado que esse
financiamento serviria para essa operação.
13.

Para uma pessoa normalmente diligente com as funções do arguido, cada um destes factos
por si e particularmente o seu conjunto seriam motivo suficiente para analisar com rigor
todas as consequências e implicações das operações descritas. Acontece que o arguido não
é, apenas, alguém normalmente diligente. É, à data dos factos, alguém com um elevado
nível de profissionalismo e que exerce um cargo com exigências intensificadas de cuidado
e diligência.
Acresce ainda que:

14.

(ii) A 29/06/2007, o arguido celebrou contrato nos termos do qual a EA entrega as acções
da CI ao BCP em dação em pagamento de uma dívida de € 63.039.971 (fls. 12243-12246,
2758v a 2760, 10575-10576 e 2689v, 2756v, 5986, 10619). Admitindo que o arguido
pudesse desconhecer que este contrato visava a liquidação integral da dívida remanescente
originada pelo empréstimo contraído pela EA junto do BCP (que tinha um valor superior a
€ 600 milhões), ainda assim o arguido teve óbvios sinais de alerta que o obrigavam a ter
sido mais diligente. Na verdade, o arguido não teve o cuidado que lhe era exigível, e de
que era capaz, tendo violado o dever de se informar devidamente sobre a verdadeira
natureza desta operação e do seu adequado tratamento contabilístico uma vez que sabia
que:
i.

o BCP, representado pelo arguido, havia concedido, suprimentos à CI no valor de €
300 milhões (cerca de um ano antes) para aquisição de uma participação na «Baía de
Luanda»;
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ii.

o valor da dívida da EA que ficava extinta com a entrega da CI em dação em
pagamento, nos termos do contrato, era de apenas € 63.039.971.

15.

Esta operação evidenciava, pois, sinais de elevada estranheza. Não era plausível que a EA,
administrada por Joaquim Miguel Paupério – um antigo Administrador do Banco do grupo
BCP – estivesse a celebrar um negócio tão desvantajoso para os seus interesses. Pelo que
outra explicação teria de existir para que este negócio fosse celebrado. Era de saber,
designadamente, se a CI chegara a adquirir participação alguma na «Baía de Luanda»
(como havia ficado estabelecido no contrato de suprimentos celebrado a 22/06/2006), tanto
mais que o contrato de dação em pagamento não faz referência a este aspecto.

16.

Para uma pessoa colocada na posição do arguido, com as suas características, grau de
experiência e conhecimento, que ocupasse o cargo e tivesse as funções que lhe estavam
atribuídas, os factos descritos seriam motivo suficiente para que, pelo menos, se informasse
devidamente e analisasse com rigor a operação e qual a sua verdadeira natureza. À data dos
factos o arguido tinha um elevado nível de profissionalismo e exercia um cargo com
exigências intensificadas de cuidado e diligência, que o arguido não fez cumprir ao
contrário do que lhe era exigível. Com efeito, além de ser administrador experiente de um
emitente cotado, integrado no PSI20 e de grande dimensão, era titular de um órgão de
administração de um intermediário financeiro que, nos termos do 304.º/1, 2 e 5 Cd.VM,
estava obrigado a elevados padrões de diligência e transparência.

17.

A verdade é que devia ter-se informado devidamente, senão sobre todas as operações em
que interveio, ao menos sobre estas duas últimas que foram referidas. Um Administrador
de uma instituição de crédito com a experiência, o currículo e as qualidades que lhe são
atribuídas pelas testemunhas por este arroladas (Autos de Declarações a fls. 22618-22619,
22882, 22622, 22642) e que o próprio alega (cf. contestação do arguido Alípio Dias a fls.
17363) não está obrigado a menos que isso.

18.

Se o arguido se tivesse informado devidamente das operações em que interveio ter-se-ia,
certamente, apercebido que estas dissimulavam as perdas geradas pelas off-shore Cayman.
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19.

Tanto mais que o arguido bem conhecia a necessidade derivada das determinações
recebidas do Banco de Portugal relativamente às sociedades sedeadas em centros off-shore
(cf. carta enviada pelo arguido Filipe Pinhal ao Governador do BdP a fls. 15638 e acta do
CA do BCP a fls. 13588-13597).

20.

Pelo que se “(…) até Dezembro de 2007, o arguido nunca recusou uma segunda
assinatura a outro administrador do BCP, e segundo julga, nenhum outro administrador,
alguma vez o terá feito (…)” – artigo 249 da contestação, a fls. 17281 – tinha o dever, no
rigoroso cumprimento das suas funções, de se ter recusado fazê-lo, após ter recolhido
informação sobre as mesmas, como lhe era exigível.

21.

(C) Conhecia as off-shore Góis Ferreira Sherwell, Hendry e Somerset (BVI) uma vez
que:
(i).

autorizou, pelo menos, a concessão e renovação de créditos à Sherwell (a
01/01/2000, 21/08/2003 e 11/07/2006), Hendry (a 08/09/2006) e Somerset (BVI)
(08/09/2006) (fls. 285, 282v, 280v, 3911, 158, 280, 3762, 3910, 71, 71v, 140, 139v, 139v, 257,
3724, 3882, 139 v, 139, 3722, 256v, 3881, 3915, 3723 e artigos 441-442 da contestação do arguido
Alípio Dias, a fls. 17354-17355);

(ii).

aprovou em reuniões do Conselho de Administração do BCP, de 17/01/2000,
14/02/2000 e 15/09/2004, ratificar as operações relativas às off-shore Sherwell e
Sevendale (off-shore com que teve contacto, pelo menos, em 2004) (fls. 135551355v, fls. 13559-13559v e 13608 e 13610);

(iii).

no ano de 2006 (i) renovou os créditos à Sherwell (aumentado o valor de
financiamento de € 38 milhões para € 40,5 milhões), à Hendry (aumentando o valor
de financiamento de € 52 milhões para € 53 milhões) e à Somerset BVI (aumentando
o valor de financiamento de € 28 milhões para € 28,5 milhões (fls. 71), (ii) intervém
na cessão de créditos intra-grupo (BCP) da posição contratual de credor da Sherwell,
Hendry e Somerset BVI (fls. 158, 140, 280, 257, 71v) e (iii) intervém na cedência
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dos créditos sobre a Hendry a uma entidade externa ao grupo BCP (por valores
residuais) (fls. 3722);
(iv).

só em 2007 intervém no âmbito da cessão dos créditos que o BCP detinha sobre as
off-shore Somerset (BVI) (fls. 70v) e Sherwell (fls. 256v, 258, 3884) a entidades
externas ao grupo BCP (por valores residuais).

22.

Até ao ano de 2006 não se identifica de forma inequívoca a violação do dever de cuidado
que permita imputar ao arguido, de forma isenta de dúvidas, as infracções em causa – o
que justifica o arquivamento parcial – uma vez que (i) em 2000, Góis Ferreira (accionista
do BCP) figurava (formalmente) como beneficiário das Off-shore e estas não haviam
gerado perdas e (ii) posteriormente, no período que antecede 2006, o arguido praticou
apenas um acto isolado de renovação de crédito (em 2003) de uma sociedade Off-shore que
formalmente teria como beneficiário um accionista do BCP e uma ratificação em reunião
do Conselho de Administração.

23.

Contudo, o mesmo não se pode dizer que tenha sucedido a partir de 2006. Neste ano o
arguido renovou créditos à Sherwell (aumentado o valor de financiamento de € 38 milhões
para € 40,5 milhões), à Hendry (aumentando o valor de financiamento de € 52 milhões
para € 53 milhões) e à Somerset BVI (aumentando o valor de financiamento de € 28
milhões para € 28,5 milhões). Posteriormente, no decurso dos anos de 2006 e 2007 o
arguido, teve, ainda, intervenção relevante no âmbito da cessão dos créditos que o BCP
detinha sobre as off-shore Hendry, Somerset (BVI), Sherwell a entidades externas ao BCP
(Intrum Justitia Debt Finance, A.G. e Branimo) por valores residuais.

24.

Nesta situação o arguido não teve, pelo menos, o cuidado que lhe era exigível, e de que era
capaz, tendo violado o dever de se informar devidamente sobre a verdadeira natureza
destas Off-shore e o seu adequado tratamento contabilístico atento (i) após ter renovado
os créditos relativos às Off-shore Góis Ferreira e aumentado o seu valor de financiamento
em 2006, (ii) conhecendo as perdas acumuladas por estas e (iii) a ausência de garantias
associadas aos referidos créditos, (iv) cedeu os créditos sobre a Hendry a entidades externa
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ao grupo em 2006 (reconhecendo a perda) mas (v) só o fez relativamente às off-shore
Somerset (BVI) e Sherwell em 2007 (o que tem consequências contabilísticas).
25.

Uma pessoa diligente, com as funções do arguido, teria analisado com rigor qual a natureza
destas Off-shore e o tratamento contabilístico correcto a dar a esta situação. Acresce que o
arguido é, à data dos factos, alguém com elevado profissionalismo e que exerce um cargo e
funções de elevada competência técnica respeitante à cobrança de créditos.

26.

O arguido ter-se-á, segundo alega, limitado a (i) contactar telefonicamente o arguido
António Rodrigues procurando assegurar-se que o BCP constituía as provisões devidas e
(ii) a operar a cessão de créditos das off-shore Somerset (BVI) e Sherwell apenas em 2007
(e não em 2006, como fez no caso da Hendry) atendendo a alegadas vantagens fiscais
(artigo 473-478 da contestação, a fls. 17634-176365).

27.

Mas, violando o seu dever de cuidado quanto ao apuramento da verdadeira natureza das
Off-shore Góis Ferreira referidas e do adequado tratamento contabilístico, não apurou que
as perdas deviam ter sido reconhecidas (e não ter sido simplesmente provisionadas) uma
vez que as Off-shore Góis Ferreira eram detidas, efectivamente, pelo BCP e os créditos
estavam vencidos (a perda era efectiva). Ao ter operado a cedência de créditos das offshore Somerset (BVI) e Sherwell apenas em 2007, o rácio de crédito vencido apresentado
pelo BCP nos documentos de prestação de contas referentes a 2006 não reflectiu as perdas
incobráveis referentes a estas duas Off-shore (cf. nota 21 dos documentos de prestação de
contas referentes a 2006, a fls. 7934v) – contrariando a IAS 30, na redacção em vigor à
data dos factos.

28.

Conclusão, quanto à actuação negligente, que é reforçada em virtude de o arguido (i) não
ter efectuado qualquer tipo de diligência no sentido de recuperar o crédito junto de Góis
Ferreira, nem sequer o tendo interpelado (artigos 467-472 da contestação do arguido, a fls.
17362-17364) e (ii) ter cedido os créditos por valores residuais e (iii) pelo facto do valor
pago pelas off-shore Hendry, Sherwell e Somerset BVI às entidades a quem os créditos
foram cedidos ter acarretado, ainda, um agravamento do descoberto bancário em dívida ao
BCP por parte das sociedades Somerset (BVI), Hendry e Sherwell (fls. 72v, 5371, 5374,
5377, 5378, 140v, 5451, 5452, 258v, 5532, 5533, 5537).
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29.

Não se identificam elementos que excluam a ilicitude ou a culpabilidade do agente, pelo
que se confirma a responsabilidade indiciada pela realização do tipo legal de infracção.

Secção IV Dos concursos
1.

Cada uma das infracções ao artigo 7.º do CdVM constitui uma contra-ordenação muito
grave, sancionável com coima de € 25.000 a € 2.500.000, nos termos do artigo 388.º/1/a do
CdVM.

2.

Contudo, nos termos do artigo 402.º/1 do CdVM, conjugado com o artigo 17.º/4 do
RGCORD, a negligência é sancionada com a redução, para metade, do montante máximo
da coima aplicável. Pelo que, no caso concreto, a negligência é sancionada com coima
entre € 25.000 e € 1.250.000.

3.

Nos termos dos artigos 7.º, 389.º/1/a e 401.º do CdVM, 64.º, 65.º e 406.º do CSC, 10.º do
Código Penal, ex vi artigo 32.º do RGCORD e 16.º do RGCORD são-lhe imputadas três
infracções (relativas às divulgações dos documentos de prestação de contas referentes aos
anos de 2006, à informação referente à actividade, resultados e situação económica e
financeira do BCP no 3.º trimestre de 2007 e ao comunicado divulgado a 23/12/2007) em
concurso real e efectivo.

Secção V Da medida da sanção
Na determinação da sanção aplicada foram ainda consideradas as seguintes circunstâncias,
nos termos do artigo 405.º/1, 2 e 4 do CdVM, do artigo 18.º do RGCORD, e do artigo 71.º
do Código Penal, aplicável ex vi do artigo 32.º RGCORD:
a) a elevada situação socioeconómica do Arguido;
b) a sua conduta

anterior: aprovou

submeter à Assembleia-geral

do BCP,

designadamente, os documentos de prestação de contas do BCP referentes aos anos de
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1998 até 2005 (respectivamente em 23/02/1999, 24/01/2000, 19/01/2001, 22/01/2002,
20/01/2003, 19/01/2004, 19/01/2005, 24/01/2006);
c) o facto de o arguido não ter antecedentes contra-ordenacionais na área dos mercados
de valores mobiliários;
d) o grau de culpa do arguido: o facto de ter sido membro do Conselho de Administração
do BCP, pelo menos, de 1999 até 15/01/2008;
o arguido era, à data da prática dos factos, uma pessoa com elevada experiência
profissional e elevado conhecimento das áreas bancária e de valores mobiliários, em
geral, e do BCP, em particular; bem conhecendo os especiais deveres de transparência
que sobre si recaíam e os efeitos nocivos para o mercado e para a confiança neste de
informação não transparente, sobretudo a relativa à situação económico-financeira;
e) O grau de ilicitude dos factos concretos praticados pelo arguido:
(i)

os cargos de Administrador do Conselho de Administração do BCP, que exerceu,
conferiam-lhe não apenas o poder efectivo de controlar em último grau a sua
actividade mas igualmente deu imagem de credibilidade à sua gestão e informação
financeira;

(ii)

a sua intervenção em factos patrimoniais entre 2000 e 2007;

(iii)

violação dos deveres de completude e licitude em três das infracções.

f)

Quanto ao grau de ilicitude reflectido nos efeitos em relação ao BCP:
(i)

o facto do BCP ser uma instituição de crédito autorizada para o exercício de todas
as actividades de intermediação financeira (fls. 8057-8278);

(ii)

a dimensão internacional que o BCP assumiu (mais de 1.600 sucursais, 4,6 milhões
de clientes, numa rede que incluía múltiplos escritórios de representação e Bancos
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na Polónia, Grécia, Turquia, Roménia, Nova Iorque, Angola, Moçambique) (fls.
8057-8278);
(iii)

o facto do BCP se ter tornado o maior banco privado português e o efeito sistémico
que daí deriva.

g) Quanto ao grau de ilicitude reflectido nos efeitos em relação ao mercado:
(i)

o facto do BCP ser um emitente com acções admitidas à negociação na Bolsa de
Valores de Lisboa desde 1987, que pertencem ao PSI 20 (índice que reúne as
acções mais líquidas) desde 31/12/1992 (data em que o índice foi criado) (fls.
6086-6088, 11789-11790, 11807-11819, 14144 e 14145);

(ii)

o facto do BCP ter chegado a ter mais de 200.000 accionistas e de as acções do
BCP terem, entre 2003 e 2006, um free-float (acções pertencentes a participantes
não qualificados) sempre superior a 50% (fls. 7343, 7539, 7701, 7909v, 14158v,
7613 e 12596, 13490-13495, 13497-13504, 13505-13515, 13516-13518, 1351913531, 13532-13538, 13539-13548, 13549, 13550-13554, 21750);

(iii)

o facto do BCP ter sido um emitente cotado internacionalmente desde 1996 até
2003 na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE – New York Stock Exchange) e
até 2003 nas Bolsa de Valores de Amesterdão (Euronext Amesterdam), Londres
(London Stock Exchange) e Frankfurt (Frankfurt Stock Exchange) (fls. 7341v e
8057-8278);

(iv)

o facto do valor declarado (pelo BCP) de capitais próprios ter chegado a estar
sobreavaliado em 21% em 2002 e 2003 e em 17% em 2004 (fls. 12591v – Quadro
21);

(v)

os elevados montantes das perdas ocultadas pelo BCP que atingiram em
31/12/2003 o valor de € 593.605.594 (cf. fls. 12585v e 12591v – Quadros 17 e 21,
respectivamente);
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(vi)

o facto da ocultação das perdas ter terminado após a publicitação, por iniciativa de
terceiros, de alguns dos factos que geraram as perdas sofridas pelo BCP (fls.
12540-12547);

(vii)

só nas contas referentes a 31/12/2007, divulgadas a 24/04/2008 no SDI, o BCP
introduziu correcção às contas passadas de molde a que a informação financeira
divulgada passasse a ser verdadeira e apropriada (fls. 7228, 8057-8277, 81898190 e 13639).

Secção VI Da determinação da sanção
1.

Com os fundamentos expostos, deliberou o Conselho Directivo da CMVM aplicar ao
Arguido:
a)

uma coima de € 125.000 (cento e vinte cinco mil euros), nos termos dos artigos
389.º/1/a e 388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima
de € 25.000 a € 2.500.000) pela divulgação de informação não verdadeira a
28/06/2007;

b)

uma coima de € 50.000 (cinquenta mil euros), nos termos dos artigos 389.º/1/a e
388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima de € 25.000 a
€ 2.500.000) pela divulgação de informação não verdadeira a 06/11/2007;

c)

uma coima de € 125.000 (cento e vinte cinco mil euros), nos termos dos artigos
389.º/1/a e 388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima
de € 25.000 a € 2.500.000) pela divulgação de informação não verdadeira a
23/12/2007.

2.

A moldura concursal abstracta situa-se entre € 25.000 (vinte e cinco mil euros) e €
5.000.000 (cinco milhões de euros), nos termos do artigo 19.º do RGCORD.

3.

A moldura concursal concreta situa-se entre € 125.000 (cento e vinte cinco mil euros) e €
300.000 (trezentos mil euros), nos termos do artigo 19.º RGCORD.
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4.

Feito o cúmulo jurídico das coimas concretamente aplicadas, supra referidas, nos termos
do citado artigo 19.º RGCORD, e atentas as circunstâncias do caso concreto, o Conselho
Directivo deliberou aplicar ao Arguido a coima única de € 200.000 (duzentos mil euros).

Sanção acessória

5.

Tendo em consideração o descrito na Medida da Sanção e o disposto nos artigos 404.º e
405.º do CdVM e 21.º do RGCORD, o Conselho Directivo deliberou aplicar,
cumulativamente com a coima referida supra, a sanção acessória de inibição do exercício
de funções de administração ou fiscalização de quaisquer intermediários financeiros (artigo
404.º, n.º 1, alínea c) do CdVM), pelo período de 1 (um) ano.

6.

A referida sanção acessória é:

a)

Adequada aos fins de prevenção geral e especial739, uma vez que a consistência da
conduta do agente demonstrou que o mesmo violou deveres de cuidado essenciais ao
adequado desempenho do cargo que assumiu. Com efeito, como referem ANTÓNIO
DE OLIVEIRA MENDES e JOSÉ DOS SANTOS CABRAL740, “Sendo a sanção
acessória, como a própria terminologia indica, um mais relativamente à sanção
principal – coima -, a mesma não pode deixar de ser considerada, como doutamente
refere Figueiredo Dias relativamente às penas acessórias, uma censura adicional

739

Cf. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 21 de Fevereiro de 2007, Processo n.º 7818/2006-3, no qual é
referido, a propósito da sanção inibitória de proibição de conduzir veículos com motor que “tem a natureza de uma
pena acessória e traduz-se numa censura adicional pelo crime praticado, por se revelar especialmente censurável e
visa o efeito de prevenção geral de intimidação e de prevenção especial”.
740
Notas ao Regime Geral das Contra-Ordenações e Coimas, 2.ª Edição, 2004, Almedina, p. 66.
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pelo facto cometido pelo agente, desempenhando uma função preventiva adjuvante
da coima741”;
b)

Necessária, dado que a prática da contra-ordenação pelo agente prejudicou a
estabilidade e a confiança do mercado, essenciais num clima de crise nacional e
internacional e em que a confiança nos operadores financeiros é um pilar
fundamental742. Com efeito, é fundamental que o arguido não possa, pelo exercício
das funções de que vem inibido, suscitar novas suspeições sobre a credibilidade das
instituições em que venha a exercer funções;

c)

Proporcional743, tendo em conta a gravidade e perigo concretos que a conduta do
agente provocou no mercado de instrumentos financeiros, os efeitos provocados, a
dimensão dos prejuízos não reportados nas contas do BCP, o facto de o este ser uma
das maiores instituições financeiras do país – com o impacto que isso tem no sistema
financeiro português –, a sofisticação da metodologia utilizada para obter a falta de
qualidade da informação financeira e o elevado grau de culpa documentado nos
factos. Em acréscimo, e conforme já resultou provado nos capítulos supra, o agente,
pelo âmbito das suas funções e responsabilidade na esfera da pessoa colectiva em
causa, possuía um especial dever de não cometer a infracção.

741

Direito Penal Português Parte Geral II – As Consequências Jurídicas do Crime, 1.ª Edição, 1993, p. 96.
Referem SIMAS SANTOS e LOPES DE SOUSA, anotando o artigo 21.º do RGCORD, que “A interdição [do
exercício de profissões ou actividades] só pode ser decretada, como resulta do n.º 2 do art. 21.º-A, quando há uma
relação entre a contra-ordenação e a função ou actividade exercida e se mostra inequivocamente que há (…)
violação grave dos deveres que o exercício desta impõe. Trata-se de casos em que a prática da contra-ordenação é
susceptível de ter reflexos negativos directos e evidentes na própria função pública ou de interesse público exercida,
designadamente afectando o seu prestígio.” Cf. Contra-Ordenações, Anotações ao Regime Geral, 4.ª Edição,
Fevereiro 2007, Vislis Editores, p. 229.
743
Afirmam os mesmos autores que, “para além do preenchimento dos requisitos legais de que depende a aplicação
das sanções, deverá ser formulado, na decisão condenatória, um juízo fundamentado sobre as razões ligadas à
gravidade da infracção e à culpa do agente que justificam, em termos de razoabilidade e proporcionalidade, a
aplicação da sanção”. Cf. Contra-Ordenações, Anotações ao Regime Geral, ob cit…, p. 227.
742
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Capítulo VIII Jorge de Assunção Rodrigues Teixeira Pinto
Secção I Dos factos praticados pelo arguido
1.

Paulo Jorge de Assunção Rodrigues Teixeira Pinto (também nomeado como Paulo
Teixeira Pinto),

2.

Assumiu os seguintes cargos no BCP:
a) foi responsável pela Assessoria Jurídica do Centro Corporativo de 1995 a Março de
2000 (fls. 11536v-11537);
b) foi promovido à categoria interna (da alta direcção) de director geral adjunto em
17/01/2000 (fls. 13556);
c) foi Director Geral do BCP, Secretário-geral do BCP e Secretário da Sociedade BCP de
Março de 2000 a 14/03/2005 (fls. 11536v-11537, 13496);
d) foi Secretário da Sociedade EAI entre 16/04/2003 e 19/10/2004; (fls. 10888-10894,
9073-9077, 9983 a 9988, 9986 e 9988)
e) foi Presidente do Conselho de Administração da Seguros e Pensões Gere, SGPS, S.A.
entre 05/04/2005 e 07/08/2006 (fls. 6339, 6340 e 6345);
f)

integrava a Comissão de Riscos com o Arguido B., Arguido A., Filipe Pinhal,
Christopher de Beck, António Rodrigues, António Castro Henriques em 2006 (fls.
7980);

g) integrava a Comissão de Auditoria, Segurança e Anti-Money Laundering (AML) com
Arguido A., Christopher de Beck, António Rodrigues, Alípio Dias, Amaral de
Medeiros em 2006 (fls. 7979v.);
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h) foi Presidente do Conselho de Administração do BCP de 14/03/2005 até 31/08/2007
(fls. 11536 e 11541).
3.

De Março de 2000 a 14/03/2005, enquanto Director Geral do BCP, e Secretário da
Sociedade (BCP) competia-lhe zelar pelo cumprimento de todas as normas legais e
regulamentares aplicáveis, com presença em todas as reuniões da Assembleia Geral,
Conselho Superior e Conselho de Administração do BCP; (fls. 11536v-11537)

4.

Enquanto Presidente do Conselho de Administração do BCP, para além das funções que
exercia nos termos legais, tinha a seu cargo, com relevância para o presente processo, os
seguintes pelouros:
a) no ano de 2005, os pelouros do Centro Corporativo, da DRI e da Comissão de Riscos
(fls. 8354);
b) no ano de 2006, o pelouro da Comissão de Riscos (o que incluía o Compliance Office,
o Centro Corporativo e a DRI) (fls. 8355);
c) o pelouro da auditoria entre 14/03/2005 e 31/08/2007 (fls. 11536, 11541, artigos 142-247 da
contestação do Arguido A. (maxime artigos 154-155), fls. 17568-17578, e Auto de Declarações de Rui
Coimbra, fls. 22903).

5.

Praticou actos – de certificar, de secretariar, de aprovar – relativos a entidades off-shore e
relativos à transmutação (de parte) das perdas sofridas (através de operações relacionadas
com o sector imobiliário):
a) remeteu à CMVM, a 08/03/2001, o Relatório e Contas do BCP relativo ao exercício de
2000 que, posteriormente, foi submetido à aprovação à apreciação dos accionistas (fls.
8550-8648);
b) certificou, a 04/12/2002, os poderes conferidos por Filipe Pinhal e António Rodrigues
ao Arguido B. que lhe haviam sido conferidos pelas 17 Off-shore Cayman (figurando
as designações das 17 Off-shore no documento) (fls. 3326v, 3299v, 5313 e 9892);
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c) tomou conhecimento, pelo menos, a 09/12/2002, que o ABN adquiriu uma
participação qualificada de quase 5% no capital social do BCP (fls. 6244-6246);
d) emitiu, a 15/12/2003, na qualidade de secretário da sociedade, «carta de conforto» do
BCP ao ABN relativamente às 17 off-shore Cayman (fls. 9808);
e) tomou conhecimento, a 30/12/2003, de e-mail em que Miguel Magalhães Duarte
solicitou a Helena Soares Carneiro (da sucursal de Cayman do BCP) (i) a realização de
transferências, por utilização dos limites aprovados ainda disponíveis, com data de
30/12/2003, das contas das 17 off-shore Cayman para as contas das respectivas subholdings (Geafield, Meadowcroft, Osterdal, Daman); (ii) a transferência de
responsabilidades das 17 off-shore Cayman para as contas individuais de Moreira
Rato, Ilídio Duarte Monteiro e João Bernardino Gomes e (iii) o encerramento das
contas das 17 off-shore Cayman (até 31/12/2003) e mantendo-se as contas de títulos
que as 17 off-shore Cayman detinham (fls. 13626-13627);
f)

secretariou, designadamente, as reuniões do Conselho de Administração do BCP que
aprovaram os documentos de prestação de contas do BCP referentes aos anos de 2000
a 2004 (fls. 13505-13515, 13516-13518, 13519-13531, 13532-13538, 13539-13548);

g) secretariou, a 08/01/2004, a reunião do Conselho de Administração do BCP que: (i)
ratificou operação de crédito concedido à EA; (ii) encarregou o Centro Corporativo e a
Direcção de Auditoria de organizar e supervisionar “planos de regularização”
específicos relativos a acções próprias recebidas em garantia e créditos concedidos a
sociedades domiciliadas em centros off-shore (fls. 13588-13589, 13590);
h) secretariou, a 13/04/2004, a reunião do Conselho de Administração do BCP e aditou à
acta por si redigida, por instrução do arguido António Rodrigues, a decisão de ratificar
a alienação à Townsend da totalidade do capital social da CI, por € 26.136.371,60,
em simultâneo com a assunção por aquela sociedade da totalidade do saldo
devedor de outras entidades (Moreira Rato, João Bernardino Gomes e Ilídio
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Duarte Monteiro) no montante de € 593.697.585,63; aprovação que pressupôs a
constituição pela Townsend, para garantia da totalidade das responsabilidades
assumidas, de penhor sobre participação a adquirir na CI e de hipoteca ou garantia
equivalente sobre os imóveis detidos e a adquirir pela CI (fls. 2688, 13565, Autos de
Declarações a fls. 23134-23138, 23566-23570, 21455 – 21456);
i)

secretariou, a 15/09/2004, a reunião do Conselho de Administração do BCP que
aprovou, designadamente, a ratificação dos despachos (de Administradores do BCP)
de aprovação das operações referentes à Sherwell e à Sevendale (fls. 13608 e 13610);

j)

secretariou, a 12/11/2004, a reunião do Conselho de Administração do BCP que
apreciou o “ponto de situação” das respostas a ofícios e pedidos de informação do
Banco de Portugal, designadamente, no que respeita: ao “plano de regularização” das
situações relativas ao financiamento a entidades domiciliadas em centros off-shore a
implementar nos exercícios de 2004 e 2005; às entidades sem confirmação do
“ultimate beneficial owner” (UBO) em que este assuma com todo o seu património a
responsabilidade pelos créditos (fls. 13573, 13574 e 13574v);

k) tomou conhecimento, pelo menos a 19/01/2005, em reunião do Conselho de
Administração do BCP, de ofício do Banco de Portugal remetido ao BCP, datado de
27/12/2004, no qual o Banco de Portugal informou que, relativamente aos créditos
concedidos a membros do Conselho Superior e a entidades em centros “Off-shore”,
aguardava a apresentação de um “ponto de situação” sobre as medidas deliberadas
pelo Conselho de Administração do BCP em 12/11/2004, as quais deveriam ser
objecto de uma referência explícita no próximo relatório sobre as provisões
económicas (fls. 12062, 12068v);
l)

foi alertado, em 2005, pelo auditor externo para o risco da exposição creditícia do BCP
face à EA resultante do contrato de financiamento no montante de € 600.181.334,67
que o banco havia concedido à EA, de que tomou pleno conhecimento (Auto de
Declarações de Vítor Ribeirinho, a fls. 23360);
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m) aprovou, a 30/05/2005, em reunião do Conselho de Administração do BCP, que o
Fundo de Pensões do Grupo fosse dotado de acções da EDP e da Friends Provident e
papel comercial emitido pela CI (fls. 2688v);
n) aprovou, a 05/03/2007, em reunião do Conselho de Administração Executivo do BCP,
conceder suprimentos à CI num montante global de USD 39 milhões, com vista ao seu
investimento no Projecto «Baía de Luanda» (fls. 2689, 2819v, 10613);
o) aprovou, a 18/06/2007, em reunião do Conselho de Administração Executivo do BCP,
a proposta da EA nos termos da qual, com vista à liquidação integral de empréstimo
contraído pela EA junto do BCP, a EA se propõe entregar, a título de dação em
cumprimento, acções da CI correspondentes a 68,34% do respectivo capital social (fls.
2689v, 2756v, 5986, 10619).
6.

Relativamente à aprovação de informação financeira do BCP para divulgação, o arguido
praticou os seguintes factos:
a) Aprovou submeter à Assembleia Geral do BCP, designadamente, os documentos de
prestação de contas do BCP referentes aos anos de 2005 e 2006 (respectivamente em
24/01/2006 e 24/01/2007) (fls. 13549, 13550-13554);
b) Interveio nas Assembleias Gerais de aprovação de contas em nome próprio e/ou como
procurador, pelo menos, entre os anos de 2005 e 2007. (fls. 13166-13486).

Secção II Da imputação da conduta (facto típico objectivo)
1.

O facto típico objecto do presente processo consiste na comunicação ou divulgação de
informação não completa, não verdadeira e ilícita (artigos 7.º, 389.º/1/a e 401.º do CdVM,
64.º, 65.º, 406.º e 431.º do CSC, 10.º do Código Penal, ex vi artigo 32.º do RGCORD e 16.º
do RGCORD).
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2.

O arguido realizou, por duas vezes, o facto típico ao praticar actos determinantes e
adequados para a divulgação de informação financeira que era não completa, não
verdadeira e ilícita. Com efeito, o arguido:
a) aprovou submeter à Assembleia Geral do BCP os documentos de prestação de contas
do BCP referentes ao ano de 2005 (em 24/01/2006) que eram não completos, não
verdadeiros e ilícitos (fls. 13549).
b) aprovou submeter à Assembleia Geral do BCP os documentos de prestação de contas
do BCP referentes ao ano de 2006 (em 24/01/2007) que eram não completos, não
verdadeiros e ilícitos (fls. 13550-13554).

Secção III Da imputação subjectiva (facto típico subjectivo)
1.

É inquestionável que o arguido conhecia e quis aprovar os documentos de prestação de
contas do BCP referentes aos anos de 2005 e 2006, porquanto se trata de factos próprios.

2.

É, igualmente, inquestionável que esta informação era não completa, não verdadeira e
ilícita.

3.

A ponderação conjunta de cada um e, em especial, de todos os factos praticados pelo
arguido, à luz dos cargos e funções que exerceu, permite afirmar que o mesmo actuou pelo
menos sem o cuidado a que, segundo as circunstâncias, estava obrigado e de que era capaz
(artigo 15.º/b do Código Penal, aplicável ex vi artigo 32.º do RGCORD). Esta conclusão é
aquela que se encontra apoiada nos autos e que resulta da ponderação dos seguintes
aspectos:

4.

Para uma correcta apreciação do título de imputação subjectiva é essencial determinar qual
o conhecimento que o agente revelava à data dos factos sobre a verdadeira situação
patrimonial, financeira e reditual do BCP. É sabido que o arguido, antes de assumir a
Presidência do Conselho de Administração do BCP, acompanhava, desde 1995, por força
das suas funções, a vida interna do banco em sucessivos cargos que lhe permitiam o acesso
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a informação relevante para compreender, no todo ou em parte, os factos essenciais que
estão subjacentes aos ilícitos imputados aos arguidos. Importa assim aferir se no exercício
dessas funções o arguido acedeu a factos que lhe permitiram conhecer o verdadeiro
significado e alcance das operações que envolviam as Off-shore Cayman, os contratos
celebrados com o ABN, a vertente imobiliária e as Off-shore Góis Ferreira e,
consequentemente, conhecer desse modo a verdadeira situação patrimonial, financeira e
reditual do BCP indevidamente retratada na informação financeira do banco que foi
objecto da sua aprovação.
5.

Caso o arguido tivesse esse conhecimento quando assumiu a Presidência do Conselho de
Administração do BCP, teria praticado as infracções identificadas a título doloso.
Diversamente, não tendo tal conhecimento, não o tendo adquirido depois de ter assumido
tais funções ou, finalmente, tendo-o apenas de uma forma imperfeita, isso significaria que
assumiria o exercício do seu cargo com uma falha de informação significativa. Nesta
hipótese, importa saber se essa falha de conhecimento lhe é de algum modo imputável.

6.

Atenta a factualidade supra descrita (na Secção I), a prova reunida na acusação e aquela
produzida posteriormente e, ainda, os critérios legais para a sua valoração (artigo 127.º do
CPP) não é possível concluir, de forma isenta de dúvidas, que o arguido conhecia
efectivamente o verdadeiro significado e alcance das operações que envolviam as Offshore Cayman, dos contratos celebrados com o ABN, da vertente imobiliária e das Offshore Góis Ferreira. A dúvida sobre tal facto só pode beneficiar o arguido, razão pela qual
não se confirma a imputação dos factos a título doloso indiciada pelos elementos reunidos
na acusação.

7.

Contudo, existindo um tipo legal de infracção negligente (artigo 402.º/2 do CdVM), a
autoridade administrativa é obrigada, no plano da estrita legalidade que vincula a sua
actuação, a averiguar se subjacente à conduta do arguido existe ou não a violação de regras
de cuidado a que o mesmo estava obrigado por força do cargo que exercia. Ou seja, não se
provando, de forma isenta de dúvida, o conhecimento do arguido sobre os factos referidos,
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o que poderia conduzir a uma imputação dolosa, torna-se necessário saber se o
desconhecimento alegado é ou não compatível com a diligência exigida pelo exercício do
cargo assumido e se o mesmo resulta ou não de alguma falha na sua actuação.
8.

Para o efeito, importa ter presente que os administradores das sociedades comerciais estão
vinculados a deveres específicos de diligência profissional inerentes aos cargos que
ocupam e às situações concretas em que têm intervenção (artigo 64.º do CSC). Assim,
atentos (i) os cargos e funções desempenhadas, (ii) a informação de que dispunha, (iii) a
sua participação directa nos factos e (iv) a elevada experiência profissional e o elevado
conhecimento do negócio bancário, em geral, e do BCP, em particular, o arguido estava
obrigado a actuar (em geral e em cada caso concreto) segundo os critérios de um gestor
ordenado e criterioso. Esse dever geral de diligência era ainda reforçado pelo facto de estar
a exercer um cargo para o qual havia sido mandatado e de ter, por isso, a seu cuidado
interesses fiduciários relevantes.

9.

Quando o arguido assumiu a Presidência do Conselho de Administração do BCP a
14/03/2005 (cargo que exerceu até 31/08/2007 – fls. 11536 e 11541) não era apenas
alguém normalmente diligente, era alguém com um elevado nível de profissionalismo,
experiência e conhecimento do universo BCP. No entanto, o arguido assume no seu
próprio discurso de defesa um desconhecimento total dos factos relevantes acima referidos:
o verdadeiro significado e alcance das operações que envolviam as Off-shore Cayman, dos
contratos celebrados com o ABN, da vertente imobiliária e das Off-shore Góis Ferreira
(cfr. designadamente a contestação do arguido Paulo Teixeira Pinto, a fls 17504 e ss).

10.

Este desconhecimento pode ser ponderado a dois níveis juridicamente distintos: o da sua
plausibilidade e o da exigibilidade de uma conduta diversa. Questionar a plausibilidade do
desconhecimento alegado pelo arguido, sendo em abstracto possível, não permitiria
conclusões muito diversas em função do que se encontra documentado nos autos e da
natureza puramente decisória da presente fase. Admitamos neste contexto, portanto, que o
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arguido desconhecia os factos referidos e que aprovou os documentos de prestação de
contas dos anos de 2005 e de 2006 nessa situação de ignorância factual.
11.

Neste caso, o que se torna essencial é saber por que razão não tinha o arguido um
conhecimento mais rigoroso e completo da situação em causa e, em especial, por que razão
tal desconhecimento perdurou durante todo o tempo que durou o seu mandato como
presidente do banco. Tanto mais que tal situação é incompatível com os deveres de
diligência, designadamente informativa, inerentes ao cargo que exercia e com as múltiplas
oportunidades e motivos que teve para obter informação rigorosa sobre a matéria. Com
efeito, além da sua longa carreira no BCP e de ser Presidente à data dos factos de um
emitente cotado, integrado no PSI 20 e de grande dimensão, era titular dos pelouros do CC
e da DRI bem como titular de um órgão de administração de um intermediário financeiro
que, nos termos do 304.º/1, 2 e 5 CdVM, estava obrigado a elevados padrões de diligência
e transparência.

12.

Existindo esse desconhecimento alegado pelo arguido ao assumir a Presidência do BCP e
durante o período em que exerceu esse cargo, ele só se verificou e em especial só subsistiu
porque o arguido não se informou devidamente, podendo e devendo fazê-lo, pelo menos,
quanto à verdadeira relação do grupo EA com o BCP (maxime que era o BCP que detinha a
Townsend e da CI e que a alienação formal destas sociedades era instrumental à
dissimulação das perdas sofridas pelas Off-shore Cayman) e, em consequência, do seu
adequado tratamento contabilístico.

13.

A resposta à questão colocada, respeitante ao motivo pelo qual o arguido não adquiriu
conhecimento da situação que o habilitava a tomar uma decisão conforme ao disposto no
artigo 7.º do CdVM, tem a sua resposta mais plausível, em função dos elementos dos autos
e dos factos que adiante se descrevem, na violação dos exigentes deveres de cuidado a que
o arguido estava sujeito enquanto Presidente do Conselho de Administração do BCP e
atenta a informação de que dispunha. Uma pessoa normalmente diligente e razoavelmente
prudente, colocada em tais funções e que, ademais, tivesse o conhecimento acumulado do
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banco que o arguido efectivamente tinha, ter-se-ia informado devidamente, com
profundidade e rigor, pelo menos, sobre a verdadeira relação do grupo EA com o BCP –
como se passa a demonstrar. Se o tivesse feito o arguido teria evitado aprovar os
documentos de prestação de contas do BCP referentes aos anos de 2005 e de 2006 em
violação ao disposto no artigo 7.º do CdVM.
Com efeito, o arguido:
14.

(i) Tinha conhecimento, desde 08/01/2004, de que o BCP, atentas as determinações
emanadas pelo Banco de Portugal, tinha em curso “planos de regularização” específicos
relativos a acções próprias recebidas em garantia e créditos concedidos a sociedades
domiciliadas em centros off-shore (fls. 13588-13589, 13590, carta enviada pelo arguido
Filipe Pinhal ao Governador do BdP a fls. 15638). Em acréscimo:

15.

(ii) Sabia da existência, ainda que eventualmente de forma fragmentada e difusa, de 17 Offshore Cayman e de que as mesmas haviam gerado responsabilidades de crédito junto do
BCP uma vez que:
a) a 04/12/2002, certificou os poderes conferidos por Filipe Pinhal e António Rodrigues
ao Arguido B. que lhe haviam sido conferidos pelas 17 Off-shore Cayman (figurando
as designações das 17 Off-shore no documento) (fls. 3326v, 3299v, 5313 e 9892)
b) sabendo que o ABN havia adquirido uma participação qualificada de quase 5% no
BCP – como o próprio BCP havia divulgado ao mercado (fls. 6244-6246) – a
15/12/2003, emitiu, «carta de conforto» do BCP ao ABN à qual o arguido anexa não
só a garantia emitida pelo BCP mas também o contrato celebrado entre o ABN, as 17
off-shore Cayman, a Servitrust (intitulado “Sale and Purchase Agreement”) (fls. 9808).
Sendo certo:
c) a 30/12/2003 foi remetido para seu conhecimento um e-mail (definido pelo emissor
como confidencial, urgente e de alta importância) enviado por Miguel Magalhães
Duarte a Helena Soares Carneiro Paolini (da sucursal de Cayman do BCP) de que
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consta a designação das 17 Off-shore Cayman, os saldos e responsabilidades por estas
assumidas junto do BCP e a sua transferência para Frederico Moreira Rato, João
Bernardino Gomes e Ilídio Duarte Monteiro. O e-mail é expresso em referir a
necessidade de no próprio dia se proceder (fls. 13626-13627):
i.

à realização de transferências, por utilização dos limites aprovados ainda
disponíveis, com data de 30/12/2003, das contas das 17 off-shore Cayman para as
contas das respectivas sub-holdings (Geafield, Meadowcroft, Osterdal, Daman);

ii.

à transferência de responsabilidades das 17 off-shore Cayman para as contas
individuais de Moreira Rato, Ilídio Duarte Monteiro e João Bernardino Gomes e

iii.

ao encerramento das contas das 17 off-shore Cayman (até 31/12/2003) e mantendose as contas de títulos que as 17 off-shore Cayman detinham.

16.

(iii) A 13/04/2004 secretariou a reunião do Conselho de Administração do BCP e, por
instrução do arguido António Rodrigues, aditou à acta por si redigida a decisão de
ratificar a alienação à Townsend da totalidade do capital social da CI, por €
26.136.371,60, em simultâneo com a assunção por aquela sociedade da totalidade do
saldo devedor de outras entidades (Frederico Moreira Rato, João Bernardino Gomes e
Ilídio Duarte Monteiro) no montante de € 593.697.585,63 (fls. 2688 e 13565, Autos de
Declarações a fls. 23134-23138, 23566-23570, 21455 – 21456).

17.

O arguido não podia deixar de relacionar o conteúdo desta acta com o e-mail de
30/12/2003 uma vez que, em ambos os documentos, estão em causa alegadas
responsabilidade de crédito de Frederico Moreira Rato, João Bernardino Gomes e Ilídio
Duarte Monteiro perante o BCP.

18.

O conhecimento destes factos no seu conjunto seria motivo suficiente para que um
Presidente do Conselho de Administração de um banco se inteirasse devidamente sobre a
situação destas sociedades Off-shore Cayman, a sua exposição creditícia face ao BCP e o
relacionamento do banco com a Townsend e a CI. Se o tivesse feito ter-se-ia apercebido
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que as operações relativas à vertente imobiliária (maxime a «Baía de Luanda») visavam
dissimular as perdas sofridas pelas Off-shore Cayman e que, por isso, a informação
financeira por si aprovada não dava uma imagem fiel e verdadeira da situação em causa.
19.

Reforça a exigibilidade de uma conduta mais diligente na obtenção da informação
necessária para o efeito o facto de, cumulativamente:

20.

(ii) Em 2005, enquanto Presidente do Conselho de Administração do BCP, tomou pleno
conhecimento do crédito no montante de € 600.181.334,67 concedido à EA, e dos termos e
condições neste estabelecidos – uma vez que foi alertado pelo auditor externo para o risco
desta exposição creditícia (Auto de Declarações de Vítor Ribeirinho, a fls. 23360).

21.

Este financiamento de mais de € 600 milhões, concedido pelo BCP à EA, era titulado por
um contrato que consistia numa simples carta endereçada à EA, que nem sequer exigia a
formalização de quaisquer garantias reais prévias por parte da sociedade devedora
(contrato a fls. 2527-2528, 12414-12416) – ao arrepio dos procedimentos bancários (e de
prudência). Ademais, a EA não tinha condições para per se fazer face ao serviço da dívida
(Auto de Declarações de António Castro Henriques a fls. 21461 e Auto de Declarações de
Joaquim Miguel Paupério, a fls. 23713-23714), sendo, pelo menos, esse o motivo do alerta
do auditor.

22.

Em face de (i) (mais este) alerta do auditor e (ii) atentos os termos e condições do contrato
de crédito estabelecido com a EA, um Presidente do Conselho de Administração de um
banco, prudente e diligente, tinha motivo mais do que suficiente para se informar sobre a
verdadeira natureza do financiamento concedido à EA. Acresce que o arguido já dispunha
de vários sinais de alerta anteriores a este facto (como se viu) que o obrigavam a um dever
de diligência intensificado. Se o tivesse feito, o arguido teria concluído que as operações
realizadas na vertente imobiliária dissimulavam as perdas sofridas e não reveladas sofridas
pelas Off-shore Cayman.

676

23.

Ora, neste contexto, os factos demonstram que, em 2005, o BCP, face à elevada exposição
creditícia da EA, apenas apurou da necessidade de constituir uma provisão de €
85.000.000, valor manifestamente insuficiente – como se confirma, desde logo, pela
correcção posterior às contas referentes a 31/12/2007, no valor de € 300 milhões, operada
pelo BCP (fls. 12588 – Quadro 19 e Auto de Vítor Ribeirinho, a fls. 23360 e fls. 81898190, 8057-8277).

24.

Ao não obter informação necessária e rigorosa para a exacta compreensão do significado
dos negócios e operações em causa e, em consequência, ao não promover quanto a tais
factos o tratamento contabilístico adequado, o arguido violou os deveres de cuidado a que
estava obrigado e que podia cumprir. Caso tivesse adoptado o cuidado exigido pelo cargo
que desempenhava, atentas as várias circunstâncias concretas acima descritas, o arguido
podia ter evitado aprovar os documentos de prestação de contas do BCP referentes aos
anos de 2005 e 2006 em violação ao disposto no artigo 7.º do CdVM, ou seja, documentos
que não reflectiam de forma verdadeira e apropriada a situação patrimonial e financeira do
BCP.

25.

O arguido não agiu, pois, com o cuidado a que, segundo as circunstâncias, estava obrigado
e era capaz no que respeita à aprovação dos documentos de prestação de contas referentes
aos anos de 2005 e 2006.

26.

Não se identificam elementos que excluam a ilicitude ou a culpabilidade do agente, pelo
que se confirma a responsabilidade indiciada pela realização do tipo legal de infracção.

Secção IV Dos concursos
1.

Cada uma das infracções ao artigo 7.º do CdVM constitui uma contra-ordenação muito
grave, sancionável com coima de € 25.000 a € 2.500.000, nos termos do artigo 388.º/1/a do
CdVM.

2.

Contudo, nos termos do artigo 402.º/1 do CdVM, conjugado com o artigo 17.º/4 do
RGCORD, a negligência é sancionada com a redução, para metade, do montante máximo
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da coima aplicável. Pelo que, no caso concreto, a negligência é sancionada com coima
entre € 25.000 e € 1.250.000.
3.

Nos termos dos artigos 7.º, 389.º/1/a e 401.º do CdVM, 64.º, 65.º, 406.º e 431.º do CSC,
10.º do Código Penal, ex vi artigo 32.º do RGCORD e 16.º do RGCORD são-lhe
imputadas duas infracções (relativas às divulgações dos documentos de prestação de
contas referentes aos anos de 2005 a 2006) em concurso real e efectivo.

Secção V Da medida da sanção
Na determinação da sanção aplicada foram ainda consideradas as seguintes circunstâncias,
nos termos do artigo 405.º/1, 2 e 4 do CdVM, do artigo 18.º do RGCORD, e do artigo 71.º
do Código Penal, aplicável ex vi do artigo 32.º RGCORD:
a) a elevada situação socioeconómica do Arguido;
b) o facto de o arguido não ter antecedentes contra-ordenacionais na área dos mercados
de valores mobiliários;
c) o grau de culpa do arguido: o facto de ter sido Presidente do Conselho de
Administração do BCP, entre 14/03/2005 até 31/08/2007, culminando uma carreira no
BCP, iniciada em 1995, em que foi desempenhando funções de grande relevo;
o arguido era, à data dos factos, uma pessoa com elevada experiência profissional e
elevado conhecimento das áreas bancária e de valores mobiliários, em geral, e do
BCP, em particular; bem conhecendo os especiais deveres de transparência que sobre
si recaíam e os efeitos nocivos para o mercado e para a confiança neste de informação
não transparente, sobretudo a relativa à situação económico-financeira;
d) O grau de ilicitude dos factos concretos praticados pelo arguido:
i.

os cargos de Administrador do Conselho de Administração do BCP, que exerceu,
conferiam-lhe não apenas o poder efectivo de controlar em último grau a sua
actividade mas igualmente deu imagem de credibilidade à sua gestão e informação
financeira;
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ii.

violação dos deveres de completude e licitude em duas das infracções;

e) Quanto ao grau de ilicitude reflectido nos efeitos em relação ao BCP:
i. o facto do BCP ser uma instituição de crédito autorizada para o exercício de todas
as actividades de intermediação financeira (fls. 8057-8278);
ii. a dimensão internacional que o BCP assumiu (mais de 1.600 sucursais, 4,6
milhões de clientes, numa rede que incluía múltiplos escritórios de representação
e Bancos na Polónia, Grécia, Turquia, Roménia, Nova Iorque, Angola,
Moçambique) (fls. 8057-8278);
iii. o facto do BCP se ter tornado o maior banco privado português e o efeito
sistémico que daí deriva.
f)

Quanto ao grau de ilicitude reflectido nos efeitos em relação ao mercado:
i. o facto do BCP ser um emitente com acções admitidas à negociação na Bolsa de
Valores de Lisboa desde 1987, que pertencem ao PSI 20 (índice que reúne as
acções mais líquidas) desde 31/12/1992 (data em que foi criado) (fls. 6086-6088,
11789-11790, 11807-11819, 14144 e 14145);

ii. o facto do BCP ter chegado a ter mais de 200.000 accionistas e de as acções do
BCP terem, entre 2003 e 2006, um free-float (acções pertencentes a participantes
não qualificados) sempre superior a 50% (fls. 7343, 7539, 7701, 7909v, 14158v, 7613 e
12596, 13490-13495, 13497-13504, 13505-13515, 13516-13518, 13519-13531, 13532-13538,
13539-13548, 13549, 13550-13554, 21750);

iii. o facto do BCP ter sido um emitente cotado internacionalmente desde 1996 até
2003 na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE – New York Stock Exchange) e
até 2003 nas Bolsa de Valores de Amesterdão (Euronext Amesterdam), Londres
(London Stock Exchange) e Frankfurt (Frankfurt Stock Exchange) (fls. 7341v e
8057-8278);

iv. o facto do valor declarado (pelo BCP) de capitais próprios ter chegado a estar
sobreavaliado em 21% em 2002 e 2003 e em 17% em 2004 (fls. 12591v – Quadro
21);
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v. o facto da ocultação das perdas ter apenas terminado após a publicitação, por
iniciativa de terceiros, de alguns dos factos que geraram as perdas sofridas pelo
BCP (fls. 12540-12547);
vi. só nas contas referentes a 31/12/2007, divulgadas a 24/04/2008 no SDI, o BCP
introduziu correcção às contas passadas de molde a que a informação financeira
divulgada passasse a ser verdadeira e apropriada (fls. 7228, 8057-8277, 8189-8190 e
13639).

Secção VI Da determinação da sanção
1.

Com os fundamentos expostos, deliberou o Conselho Directivo da CMVM aplicar ao
Arguido:
a)

uma coima de € 150.000 (cento e cinquenta mil euros), nos termos dos artigos
389.º/1/a e 388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima
de € 25.000 a € 2.500.000); pela divulgação de informação não verdadeira a
20/04/2006;

b)

uma coima de € 150.000 (cento e cinquenta mil euros), nos termos dos artigos
389.º/1/a e 388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima
de € 25.000 a € 2.500.000) pela divulgação de informação não verdadeira a
28/06/2007;

2.

A moldura concursal abstracta situa-se entre € 25.000 (vinte e cinco mil euros) e € 5.000.000
(cinco milhões de euros), nos termos do artigo 19.º do RGCORD.

3.

A moldura concursal concreta situa-se entre € 150.000 (cento e cinquenta mil euros) e €
300.000 (trezentos mil euros), nos termos do artigo 19.º RGCORD.
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4.

Feito o cúmulo jurídico das coimas concretamente aplicadas, supra referidas, nos termos do
citado artigo 19.º RGCORD, e atentas as circunstâncias do caso concreto, o Conselho
Directivo deliberou aplicar ao Arguido a coima única de € 200.000 (duzentos mil euros).

Sanção acessória

5.

Tendo em consideração o descrito na Medida da Sanção e o disposto nos artigos 404.º e
405.º do CdVM e 21.º do RGCORD, o Conselho Directivo deliberou aplicar,
cumulativamente com a coima referida supra, a sanção acessória de inibição do exercício de
funções de administração ou fiscalização de quaisquer intermediários financeiros (artigo
404.º, n.º 1, alínea c) do CdVM), pelo período de 1 (um) ano.

6.

A referida sanção acessória é:

a)

Adequada aos fins de prevenção geral e especial744, uma vez que a consistência da
conduta do agente demonstrou que o mesmo violou deveres de cuidado essenciais
para o adequado desempenho do cargo que assumiu. Com efeito, como referem
ANTÓNIO DE OLIVEIRA MENDES e JOSÉ DOS SANTOS CABRAL745, “Sendo
a sanção acessória, como a própria terminologia indica, um mais relativamente à
sanção principal – coima -, a mesma não pode deixar de ser considerada, como
doutamente refere Figueiredo Dias relativamente às penas acessórias, uma censura

744

Cf. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 21 de Fevereiro de 2007, Processo n.º 7818/2006-3, no qual é
referido, a propósito da sanção inibitória de proibição de conduzir veículos com motor que “tem a natureza de uma
pena acessória e traduz-se numa censura adicional pelo crime praticado, por se revelar especialmente censurável e
visa o efeito de prevenção geral de intimidação e de prevenção especial”.
745
Notas ao Regime Geral das Contra-Ordenações e Coimas, 2.ª Edição, 2004, Almedina, p. 66.
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adicional pelo facto cometido pelo agente, desempenhando uma função preventiva
adjuvante da coima746”;
b)

Necessária, dado que a prática da contra-ordenação pelo agente prejudicou a
estabilidade e a confiança do mercado, essenciais num clima de crise nacional e
internacional e em que a confiança nos operadores financeiros é um pilar
fundamental747. Com efeito, é fundamental que o arguido não possa, pelo exercício
das funções de que vem inibido, suscitar novas suspeições sobre a credibilidade das
instituições em que venha a exercer funções;

c)

Proporcional748, tendo em conta a gravidade e perigo concretos que a conduta do
agente provocou no mercado de instrumentos financeiros, os efeitos provocados, a
dimensão dos prejuízos não reportados nas contas do BCP, o facto de este ser uma
das maiores instituições financeiras do país – com o impacto que isso tem no sistema
financeiro português –, e a sofisticação da metodologia utilizada para obter a falta de
qualidade da informação financeira. Em acréscimo, e conforme já resultou provado
nos capítulos supra, o agente, pelo âmbito das suas funções e responsabilidade na
esfera da pessoa colectiva em causa, possuía um especial dever de não cometer a
infracção.

746

Direito Penal Português Parte Geral II – As Consequências Jurídicas do Crime, 1.ª Edição, 1993, p. 96.
Referem SIMAS SANTOS e LOPES DE SOUSA, anotando o artigo 21.º do RGCORD, que “A interdição [do
exercício de profissões ou actividades] só pode ser decretada, como resulta do n.º 2 do art. 21.º-A, quando há uma
relação entre a contra-ordenação e a função ou actividade exercida e se mostra inequivocamente que há (…)
violação grave dos deveres que o exercício desta impõe. Trata-se de casos em que a prática da contra-ordenação é
susceptível de ter reflexos negativos directos e evidentes na própria função pública ou de interesse público exercida,
designadamente afectando o seu prestígio.” Cf. Contra-Ordenações, Anotações ao Regime Geral, 4.ª Edição,
Fevereiro 2007, Vislis Editores, p. 229.
748
Afirmam os mesmos autores que, “para além do preenchimento dos requisitos legais de que depende a aplicação
das sanções, deverá ser formulado, na decisão condenatória, um juízo fundamentado sobre as razões ligadas à
gravidade da infracção e à culpa do agente que justificam, em termos de razoabilidade e proporcionalidade, a
aplicação da sanção”. Cf. Contra-Ordenações, Anotações ao Regime Geral, ob cit…, p. 227.
747
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Capítulo IX Arguido A.
Secção I Dos factos praticados pelo arguido
1.

Arguido A.:

2.

Exerceu as seguintes funções no BCP:
a)

Entre 1996 e Maio de 2001, dirigiu a Direcção de Relações com os Investidores
(DRI) e exerceu funções de representante para as relações com o mercado; (fls. 8287v,
8295, 8301, 8295v, 8313, 8320, 8326, 8333, 8344, 12443, 12448, 12449, 11288, 12451, CONT do
Arguido A. (142º- 247º, fls. 17568-17578), maxime 157º, fls. 17586, Auto de Declarações de Ana
Sofia Costa Raposo Preto fls. 22225, Auto de Declarações de João Talone fls. 23328)

b)

Entre 2001 e Outubro de 2003, enquanto funcionário do BCP, foi destacado para
integrar a área financeira da Eureko BV; (fls. 11288)

c)

Enquanto Director do DRI adquiria acções para off-shore na sequência de uma
indicação, em regra, verbal da Servitrust quanto à constituição das sociedades, e da
Administração do BCP quanto à existência de investidores interessados em criar
uma posição. (fls. 11290)

d)

Pelo menos, entre 08/05/2003 e 16/04/2006, foi Vice-Presidente do Conselho de
Administração da Seguros e Pensões Gere, SGPS, S.A., (fls. 13657-13659, 13629, 1363213633);

e)

Entre Outubro de 2003 e Fevereiro de 2004, foi responsável por uma equipa projecto
“Benchmarking” (i.e. processo contínuo e sistemático que permite a comparação das
performances das organizações e respectivas funções ou processos face ao que é
considerado "o melhor nível", visando não apenas a equiparação dos níveis de
performance, mas também a sua ultrapassagem) na Área Corporativa do BCP; (fls.
11288, 13666)

683

f)

Entre Fevereiro de 2004 e Fevereiro de 2006, foi responsável pela Direcção
Internacional do BCP; (fls. 11288)749

g)

Desde Fevereiro de 2006 a Maio de 2008, exerce funções de Director da Direcção de
Auditoria do BCP; (fls. 11288, CONT do Arguido A. (142º- 247º, fls. 17568-17578), maxime
153º)

3.

Sendo que a DENR tinha como interlocutores de clientes internos o CC e a DRI (Auto de
Declarações de Gomes da Costa fls. 23965-23966, 23975, Auto de Declarações de Costa Oliveira fls.
22365 – 22368) e era a DRI que dava as ordens ao DENR para as operações sobre off-shore

Góis Ferreira (Auto de Declarações de Gomes da Costa fls. 23972).
4.

Praticou actos relativos a entidades off-shore entre os anos de 1996 e 2001:
a) Exerceu mandatos em relação às off-shore Sherwell, Hendry e Sevendale (CONT CH
(326º- 359º, fls. 16219-16225, maxime 347º), sociedades que haviam sido constituídas em

Janeiro de 1997 com a intervenção da Servitrust (fls. 6350);
b) Adquiria, nesta qualidade, acções para off-shore na sequência de uma indicação, em
regra, verbal da Servitrust quanto à constituição das sociedades, e da Administração do
BCP quanto à existência de investidores interessados em criar uma posição; (fls.
11290);

c) Dava parecer sobre crédito concedido a sociedades off-shore, incluindo o colateral dos
mesmos (CONT CB (198. – 455., fls. 16023-16072, CONT Arguido B. (149. – 178., fls. 1782917838, Auto de Declarações de Esteves de Oliveira fls. 22290 – 22291, Auto de Declarações de
Esteves Oliveira fls. 22296, Auto de Declarações de Carlos Costa fls. 24000, 24009);

d) Foi informado, em 2000, das preocupações manifestadas pela sucursal Cayman em
relação aos UBOs das 17 off-shore Cayman (Auto de Declarações de Soares Carneiro Paolini
fls. 24072);
749

O arguido afirma na CONT Arguido A. (142º- 247º, fls. 17568-17578) maxime 149º e 157º que começou a
exercer funções em Maio e não Fevereiro de 2004 e até Janeiro de 2006 e não Fevereiro, o que contradiz a prova
documental. No entanto, as datas precisas do exercício deste cargo não são essenciais para a imputação.
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e) Referiu expressamente, na passagem de pasta para MMD e apenas verbalmente (Auto
de Declarações de MMD, fls. 21747, 21759), que as off-shore Cayman tinham um tratamento

especial e eram objecto de reporte a várias pessoas do BCP (Auto de Declarações de
MMD, fls. 21748).

Secção II Do não preenchimento do facto típico subjectivo – Decisão de arquivamento
1.

O arguido foi acusado, a título de cumplicidade, pela prática de comunicação ou
divulgação de informação não completa, não verdadeira e ilícita (artigos 7.º, 389.º/1/a e
401.º do CdVM, 64.º, 65.º e 406.º do CSC, 10.º do Código Penal, ex vi artigo 32.º do
RGCORD e 16.º do RGCORD)

2.

No entanto, o arguido só foi Director da DRI até 2001 e as perdas das off-shore só
começam (e ainda assim são pouco significativas) no exercício de 2001, cujas contas só
são aprovadas e publicadas em 2002.

3.

Assim, não foi possível provar, para além de qualquer dúvida razoável, que fosse
perceptível para o arguido o potencial de perdas que o Banco viria a sofrer, bem como o
seu impacto das contas.

4.

Ora, em Maio de 2001 o arguido deixa de exercer as funções na DRI tendo-se mesmo
ausentado para o estrangeiro.

5.

À luz das regras de experiência comum, não fica provado de forma inequívoca que lhe
tenha sido transmitido ou que o arguido tenha tido percepção das perdas das off-shore nas
contas do exercício de 2002 e muito menos nas contas dos exercícios seguintes.

6.

O princípio in dubio pro reo exige que perante factos incertos, a dúvida razoável não possa
prejudicar o arguido, pelo que não se lhe podem imputar os factos a título de dolo.
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7.

Deste modo, e nos termos do artigo 54.º, n.º 2 do RGCORD, procede-se ao
arquivamento do presente processo de contra-ordenação, relativamente ao Arguido
A.

Capítulo X Miguel Pedro Lourenço Magalhães Duarte
Secção I Dos factos praticados pelo arguido
1.

Miguel Pedro Lourenço Magalhães Duarte (também nomeado como Miguel Magalhães
Duarte):

2.

Assumiu o seguinte cargo no BCP:
a) Entre 21/06/2001 e 16/09/2007, dirigiu a DRI e exercia funções de representante para
as relações com o mercado; (fls. 8287v, 8295, 8301, 8295v, 8313, 8320, 8326, 8333,
8344, 12443, 12448, 12449, 11277, 12451, Auto de Declarações de Ana Sofia Costa
Raposo Preto fls. 22225, Auto de Declarações de Miguel Magalhães Duarte fls.
21758)

3. A Direcção de Relações com os Investidores era uma unidade orgânica do BCP que:
a) Dava parecer sobre crédito concedido a sociedades off shore, incluindo o colateral dos
mesmos (CONT CB (198. – 455., fls. 16023-16072, CONT Arguido B. (149. – 178., fls.
17829-17838, Auto de Declarações de Esteves de Oliveira fls. 22290 – 22291, Auto
de Declarações de Esteves Oliveira fls. 22296, Auto de Declarações de Carlos Costa
fls. 24000, 24009);
b) Adquiria acções para off-shore na sequência de uma indicação, em regra, verbal da
Servitrust quanto à constituição das sociedades, e da Administração do BCP quanto à
existência de investidores interessados em criar uma posição; (fls. 11290);
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c) Exercia os mandatos em relação às off shore Sherwell, Hendry e Sevendale (CONT
CH (326º- 359º, fls. 16219-16225, maxime 347º), sociedades que haviam sido
constituídas em Janeiro de 1997 com a intervenção da Servitrust (fls. 6350).
d) Era a DRI que dava as ordens ao DENR (Direcção de Empresas Não Residentes) para
as operações sobre off shore Góis Ferreira (Auto de Declarações de Gomes da Costa
fls. 23972);
e) Ao longo dos anos a DRI teve apenas entre 3 a 4 colaboradores, incluindo o seu
director750.
4. A DRI interveio nos seguintes factos, abrangendo o período em que Miguel Magalhăes
Duarte era o seu director, relativos às off shore que estavam sob sua gestão:
a) O BCP, entre 1999 e 2004, utilizou como veículos do próprio Banco sociedades
sedeadas em Cayman Islands (doravante, Off-shore Cayman) – como melhor se
descreve no Anexo 3 à presente Decisão (Título VI, Factos Provados, Parte I –
Enquadramento Geral).
b) O BCP utilizou também como veículos do próprio Banco sociedades que foram
incorporadas, entre 25/11/1996 e 26/07/2004, em jurisdições off-shore (designadas por
off-shore Góis Ferreira) melhor descritas no Anexo 5 à presente Decisão (61. Título
VI, Factos Provados, Parte I – Enquadramento Geral)
5. Relativamente às off shore Goes Ferreira geridas pela DRI verificaram-se os seguintes
factos:
a) A Hendry (International) Limited (doravante, Hendry): (6. Anexo 5 à presente
Decisão)
i. por despacho de 27/03/2002 viu aprovada a diminuição da linha de descoberto
concedida à Hendry de € 91 milhões para € 67,7 milhões. Os despachos de
31/07/2002, 27/09/2002, 26/03/2003 aumentaram o limite para € 68,7 milhões, €
750

AUTO DECLR AR fls. 24308.
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69,5 milhões e € 75 milhões respectivamente. Posteriormente o limite foi reduzido
para € 72 milhões (por despacho de 17/09/2003), € 55 milhões (despacho de
11/10/2004) e € 52 milhões (despacho de 31/12/2004), tendo este último sido
renovado por despacho de 26/09/2005;
ii. a 26/09/2003 celebrou com o BCP um contrato de descoberto bancário (“overdraft
facilty”) que a 31/07/2006 atingia € 51.832.280,73;
iii. celebrou a 26/09/2003 com o BCP um contrato de descoberto bancário no valor de
€ 91 milhões (renovando o crédito);
iv. celebrou, a 31/07/2006, com o BCP e com o BCP Bank & Trust Company, Ltd. um
Credit Assignment Agreement nos termos do qual o BCP cede ao BCP Bank &
Trust Company, Ltd. créditos devidos pela Hendry que atingem € 51.832.280,73;
v. celebrou, a 16/08/2006, com o BCP Bank & Trust Company, Ltd. e com o BCP um
Credit Assignment Agreement nos termos do qual o BCP Bank & Trust Company,
Ltd. cede ao BCP (que aceita) créditos devidos pela Hendry que atingem €
51.959.236,00;
vi. emitiu, a 16/08/2006, procuração ao BCP para em seu nome praticar todos os actos
necessários à subscrição, aquisição, transmissão e resgate de valores mobiliários,
podendo assegurar a representação do mandatário em Assembleia Gerais de
Sociedades de que o mesmo seja accionista, bem como celebrar negócios consigo
mesmo, em representação do mandatário, e substabelecer em entidade idónea os
poderes que lhe são conferidos;
vii. solicitou ao BCP uma renovação da facilidade de crédito, passando o montante
mutuado de € 52.000.000 para € 53.000.000 – o que foi despachado favoravelmente
a 08/09/2006;
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viii. os créditos do BCP sobre a Hendry, no montante de € 52.873.801,53, foram cedidos
pelo BCP à Intrum Justitia Debt Finance, AG, a 30/11/2006, pelo preço global de €
622.000,00;
ix. a 29/12/2006 a Intrum Justitia Debt Finance, A.G. emite recibo de quitação à
Hendry no valor de € 660.000,00;
x. o valor pago à Intrum Justitia Debt Finance, A.G. acarretou um agravamento do
descoberto bancário em dívida ao BCP.
b) A Sherwell International Limited (doravante, Sherwell): (7. Anexo 5 à presente
Decisão)
i.

solicita ao BCP a diminuição do limite a descoberto para € 48.600.000 – o que é
aceite pelo BCP a 27/03/2002;

ii.

solicita ao BCP o aumento do limite a descoberto para € 49.600.000 – o que é
aceite pelo BCP a 31/07/2002;

iii.

solicitou ao BCP, a 28/01/2003, a renovação e aumento do limite de crédito para €
51 milhões;

iv.

solicitou ao BCP a renovação do crédito de € 51 milhões – o que foi despachado
favoravelmente a 30/01/2003;

v.

solicitou ao BCP, a 18/08/2003, a renovação do crédito de € 51 milhões – o que
foi aceite pelo BCP;

vi.

renovou o crédito, junto do BCP, a 21/08/2003;

vii.

celebrou a 26/09/2003, com o BCP, um contrato de descoberto bancário no valor
de € 100 milhões (renovando o crédito);

viii.

solicitou ao BCP a renovação do crédito de € 51 milhões (aumentando o limite
para € 52,5 milhões) – o que foi despachado favoravelmente a 19/01/2004;
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ix.

solicitou a diminuição do limite a descoberto para € 38 milhões – o que foi
despachado favoravelmente a 31/12/2004;

x.

solicitou a renovação do crédito de € 38 milhões – o que foi despachado
favoravelmente a 29/07/2005;

xi.

solicitou a renovação e aumento do limite de crédito para € 40.500.000 – o que foi
despachado favoravelmente a 11/07/2006;

xii.

celebrou, a 31/07/2006, com o BCP Bank & Trust Company, Ltd. e com o BCP
um Credit Assignment Agreement nos termos do qual o BCP cede ao BCP Bank &
Trust Company, Ltd. créditos devidos pela Sherwell;

xiii.

celebrou, a 16/08/2006, com o BCP Bank & Trust Company, Ltd. e com o BCP
um Credit Assignment Agreement nos termos do qual o BCP Bank & Trust
Company, Ltd. cede ao BCP créditos devidos pela Sherwell que atingem €
38.377.638,87;

xiv.

os créditos do BCP sobre a Sherwell, no montante de € 41.228.312,08, foram
cedidos pelo BCP à Branimo – Promoção Imobiliária, Unipessoal, Lda., a
31/07/2007, pelo preço global de € 460.000,00;

xv.

a 24/08/2007 a Branimo – Promoção Imobiliária, Unipessoal, Lda. emite recibo
de quitação à Sherwell no valor de € 500.000,00;

xvi.

o valor pago à Branimo – Promoção Imobiliária, Unipessoal, Lda. acarretou um
agravamento do descoberto bancário em dívida ao BCP.

c) A Sevendale Investments (International) Limited (doravante, Sevendale): (9.
Anexo 5 à presente Decisão), que em Novembro de 2001 tinha o montante a
descoberto superior à linha de crédito aprovado, pelo que o BCP ratificou
superiormente esta situação, aprovando o aumento do limite de descoberto para € 99,2
milhões:
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i. solicitou o aumento do limite de descoberto para € 105 milhões – o que foi
decidido a 03/02/2003;
ii. a 22/07/2003 o BCP renovou o crédito de € 105 milhões;
iii. celebrou a 29/07/2003 com o BCP um contrato de descoberto bancário no valor
de € 96 milhões (renovando o crédito);
iv. renovou o crédito de € 105 milhões, junto do BCP, a 19/01/2004;
v. promoveu a constituição das sociedades: Flepo Group Limited (a 24/02/2004) e
Townsend Associates Corporation (a 03/03/2004);
vi. entre 29/11/2004 e 21/12/2004, a Sevendale recebeu das off-shore Cayman um
total de € 125.577.672,32 (que correspondem ao produto da venda das Notes e à
transferência de saldos positivos das off-shore Cayman) – como supra melhor se
demonstrou no Anexo 4 à presente Decisão;
vii. a 28/12/2004 a Sevendale transferiu € 1,6 milhões para a Sherwell, € 2,1 milhões
para a Hendry, € 1.237.324,22 para a Somerset BVI e, a 29/12/2004, € 41,7
milhões para a Townsend (num total de € 46.637.324,22);
viii. foi extinta a 03/01/2005.
d) Os créditos do BCP (68. Título VI, Factos Provados, Parte I – Enquadramento
Geral):
i. sobre a Somerset (BVI), no montante de € 28.784.407,06, foram cedidos pelo BCP
à Intrum Justitia Debt Finance, A.G., a 28/02/2007, pelo preço global de € 320.000;
(fls. 70v, 72-76)
ii. sobre a Hendry, no montante de € 52.873.801,53, foram cedidos pelo BCP à Intrum
Justitia Debt Finance, AG, a 30/11/2006, pelo preço global de € 622.000; (fls. 141144)
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iii. sobre a Sherwell, no montante de € 41.228.312,08, foram cedidos pelo BCP à
Branimo – Promoção Imobiliária, Unipessoal, Lda., a 31/07/2007, pelo preço
global de € 460.000. (fls. 258-262)
6.

No âmbito das suas funções como Director da DRI, o arguido Miguel Magalhães Duarte
teve acesso a informação relevante e praticou os seguintes factos:
a) Dava indicações sobre a renovação dos créditos para as off shore, que a DI
posteriormente tramitava burocraticamente (Auto de Declarações de Carlos Frias fls.
23697, Auto de Declarações de Gomes da Costa fls. 23973-23974, 23978, 23980,
23981, 2386, Auto de Declarações de Lopes Raimundo fls. 24045-24046, 24047,
24050, 24059, 24063-24064);
b) Dava as ordens à DENR para as operações sobre off-shore Góis Ferreira (Auto de
Declarações de Gomes da Costa fls. 23972);
c) Foi informado em 2001 das preocupações manifestadas pela sucursal Cayman em
relação aos UBOs das 17 off shore Cayman (Auto de Declarações de Soares Carneiro
Paolini fls. 24072);
d) A 26/03/2002 comunicou à CMVM factos relativos à conta de custódia (jumbo)
titulada pela sucursal do BCP de Cayman junto do BCP (em Lisboa) que, segundo o
próprio, compreendia exclusivamente dezenas de subcontas de investidores não
residentes (com conta aberta junto da sucursal de Cayman); (fls. 3276-3277)
e) Operacionalizou todas as fases, excepto na contratação inicial (de 29/11/2002), das
negociações entre as off-shore Cayman e o ABN AMRO; (fls. 3299v)751

751

O arguido na CONT Miguel Magalhães Duarte 46º-55º, fls. 17648-17649 vem afirmar que isto é falso, porque
em suma não negociou os contratos. Mas operacionalizar não significa tomar decisões ou negociar. Significa
executar os passos necessários para que o contrato se aplique efectivamente. Como se verifica pela prova citada esta
é a conclusão da própria auditoria do BCP. Mas como se verifica nomeadamente pelos factos dados como provados
de seguida, essa operacionalização é concretizada. Aliás no Auto de Declarações de Miguel Magalhães Duarte fls.
21753 afirma “Foi-me apenas pedido que desse execução às operações sobre os títulos que lhes estavam associados,
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f)

Em Novembro de 2002 telefona a Amaral de Medeiros na Servitrust para lhe falar do
problema dos UBO das off shore Cayman a pedido de António Rodrigues (Auto de
Declarações de Amaral de Medeiros, fls. 23813, Auto de Declarações de Miguel
Magalhães Duarte, fls. 21751) e nesse momento Miguel Magalhães Duarte é
informado que os UBO são as Portman, sociedades instrumentais da Servitrust (fls.
6348, 6349, Auto de Declarações de Amaral de Medeiros, fls. 23815, 23818, 23819,
23828, Auto de Declarações de Miguel Magalhães Duarte, fls. 21755)752;

g) Em Novembro de 2002 reportou a António Rodrigues que, em contacto com a área de
serviços fiduciários (Servitrust), não tinham sido encontradas quaisquer evidências da
existência de beneficiários efectivos para as off-shore Cayman; (fls. 9891-9892, 9894)
h) Em Dezembro de 2003 recebeu instruções de António Rodrigues para operacionalizar
junto de Cayman a assunção pessoal das dívidas das off-shore Cayman – o que
executou; (fls. 11279)
i)

A 04/12/2003, envia a Helena Soares Carneiro do BCP – Cayman Branch (i.e. sucursal
de Cayman do BCP) cartas-proposta endereçadas por Moreira Rato, João Bernardino
Gomes e Ilídio Duarte Monteiro à Sucursal de Cayman do BCP, com vista à assunção
pessoal de dívidas pelos mesmos (cartas-proposta que têm o conteúdo que supra se
descreveu); (fls. 2498v)

j)

A 29/12/2003, solicita a Helena Soares Carneiro (da sucursal de Cayman do BCP) a
abertura de novas contas à ordem para Moreira Rato, João Bernardino Gomes e Ilídio
Duarte Monteiro; (fls. 2511)

designadamente, a venda fora de bolsa dos títulos BCP que eram detidos pelos accionistas das 17 sociedades e que
foram então vendidos ao ABN.”
752

Esta ligação entre a Servitrust e a Portman era trivial para a Servitrust nomeadamente dado que dois dos
“directors” da Portman Management Services (Gibraltar fls. 3530, 3540, 3541, 3542, 3543, 3548), Gonçalo Vaz
Pinto e João Ulrich em 28 Janeiro 1991 (fls. 3539-3544), são igualmente da Portman Nominee Services Limited
juntamente com Luís Maurício de Freitas (2961v, 2962, 2963, 2963v.) e pelo menos João Ulrich e Luís Maurício de
Freitas estão mais tarde ligados á Servitrust (fls. 3400, 3401. 3409, 3415, 3425, 6400, 6402, 6403, 6404).
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k) Foi Miguel Magalhães Duarte da DRI e Maria do Carmo Ribeiro do CC a explicar à
DENR a “racionalidade económica relacionada com provisões para riscos gerais de
crédito, que o Banco tinha constituído (...). As provisões para riscos gerais de crédito
tinham sido constituídas no BCP, S.A. mas os financiamentos tinham sido concedidos
pelo BCP SFE – Madeira (que era onde estas sociedades tinham conta). Portanto não
se podia afectar estas provisões aos financiamentos. Não é mais do que uma
triangulação” (Auto de Declarações de Gomes da Costa fls. 23974 – 23975);
l)

Foi Miguel Magalhães Duarte da DRI e Maria do Carmo Ribeiro do CC a dar ao
DENR as instruções necessárias para a execução desta cessão e das restantes cessões
de créditos das 4 sociedades off shore Góis Ferreira (Auto de Declarações de Gomes
da Costa fls. 23980);

m) Foi Miguel Magalhães Duarte a explicar ao DENR que a regularização dos créditos às
off shore Góis Ferreira seria feita por utilização das provisões gerais de crédito
anteriormente constituídas (Auto de Declarações de Gomes da Costa fls. 23980);
n) A 30/12/2003, solicitou a Helena Soares Carneiro (da sucursal de Cayman do BCP) (i)
a realização de transferências, por utilização dos limites aprovados ainda disponíveis,
com data de 30/12/2003, das contas das 17 off-shore Cayman para as contas das
respectivas sub-holdings (Geafield, Meadowcroft, Osterdal, Daman); (ii) a
transferência de responsabilidades das 17 off-shore Cayman para as contas individuais
de Moreira Rato, Ilídio Duarte Monteiro e João Bernardino Gomes e (iii) o
encerramento das contas das 17 off-shore Cayman (até 31/12/2003) e mantendo-se as
contas de títulos que as 17 off-shore Cayman detinham (fls. 13626-13627);
o) A 16/12/2004 foi-lhe enviada comunicação pelo ABN AMRO da venda pelo ABN
AMRO Bank N.V de 40.120.000 acções do BCP em 10/12/2004 e de 26.880.000
acções do BCP em 13/12/2004 (fls. 3371).
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Secção II Da imputação da conduta (facto típico objectivo)
1.

O facto típico objecto do presente processo consiste na comunicação ou divulgação de
informação não completa, não verdadeira e ilícita (artigos 7.º, 389.º/1/a e 401.º do CdVM,
10.º do Código Penal, ex vi artigo 32.º do RGCORD e 16.º do RGCORD)753.

2.

O arguido foi acusado por ter sido cúmplice nestes factos, isto é, de ter com os contributos
prestados fornecido auxílio material à sua prática, permitindo com isso a criação ou
subsistência de situações patrimonial e financeiramente relevantes, adiante descritas em
pormenor, que não eram devidamente retratadas, de forma verdadeira e apropriada, na
documentação financeira do banco. Como tal, o arguido não é responsabilizado por ter
aprovado essa informação financeira, mas sim por ter dolosamente contribuído para a
situação patrimonial e financeira indevidamente reflectida na documentação aprovada pelo
conselho de administração.

3.

A intervenção do arguido foi contínua ao longo do período objecto do presente processo.
Com efeito, seja pessoalmente, seja através da DRI, que dirigia, existem factos por si
praticados que atravessam o período que vai de 2001 a 2006.

4.

Como já se demonstrou no Capítulo I do presente Título VIII, o exercício de cargos no
BCP de director correspondia a um efectivo acesso a fontes de informação relevantes e a
um efectivo exercício de poderes, a segregação de informações apesar de real, não era

753

A defesa alega que o arguido nunca foi administrador do BCP nem participou do processo de elaboração de
contas ou consolidação nem na fiscalização das contas (CONT Miguel Magalhães Duarte 16º-21º, fls. 17634, 137º140º, fls. 17666; Auto de Declarações de Miguel Magalhães Duarte fls. 21745-21746). Quanto às funções
desempenhadas pelo arguido, nunca a CMVM afirmou que este participasse de modo particularmente relevante na
elaboração das contas, apesar das intervenções pontuais da DRI na matéria antes demonstradas. O facto de não ser
administrador foi aliás um dos factores que levou à imputação a título de cumplicidade como se explicou no Título
VII, Capítulo IV. O facto de os cúmplices não terem intervenção na divulgação das contas, em nada afecta a
natureza comissiva das suas condutas. O seu contributo, o seu papel útil no processo de formação e divulgação das
contas, ocorre a montante da sua divulgação pela natureza das coisas. Só é útil por ser anterior à divulgação. Não se
segue pois a uma acção uma omissão. Existe uma acção que por definição só surte efeitos no futuro. Tendo em conta
a estrutura do tipo objectivo em presença, como antes vimos, essa conduta contribui para manter a dissonância entre
o referente (a situação patrimonial do BCP) e a mensagem (as contas divulgadas). Não é por acaso que o artigo
119.º/3 do Código Penal estatui que para o início do prazo de prescrição se “atende [...] sempre (...) ao facto do
autor”. É que o que o legislador reconhece que o facto do cúmplice pode ser muito anterior ao facto do autor.
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absoluta, e não impediu os agentes de conhecerem os factos. Por outro lado, ao longo dos
anos a DRI teve apenas entre 3 a 4 colaboradores, incluindo o seu director754, pelo que as
condutas da DRI não se encontravam diluídas, sendo facilmente controláveis pelo seu
director.
5.

Foi pelo menos sob seu controlo que foram dados inúmeros pareceres sobre crédito755 e
foram realizadas operações entre Maio de 2001, data em que assume funções, e 2004 para
as off shore Cayman (cf. Anexo 3 à presente Decisão), 8/09/2006 (Hendry), 11/07/2006
(Sherwell) e 19/01/2004 (Sevendale)756.

6.

Em acréscimo interveio pessoalmente na ocultação das perdas do BCP quando em
Novembro de 2002 operacionaliza o contrato entre as off shore Cayman e o ABN757 e
quando em Dezembro de 2003 operacionaliza junto de Cayman a assunção pessoal de
dívidas (pelos UBOs fictícios Moreira Rato, Ilídio Duarte Monteiro, João Bernardino
Gomes) em relação às Cayman. De igual modo, contribuiu ainda para a ocultação das
perdas quando manda passar os limites aprovados das contas as off shore Cayman para as
sub-holdings e quando explica à DENR que a regularização dos créditos seria feita pela
utilização das provisões gerais de crédito antes constituídas. E continua a acompanhar
pessoalmente a ocultação das perdas das off shore Cayman, como se verifica pelo facto de

754

AUTO DECLR AR fls. 24308.
As áreas responsáveis pela elaboração das propostas de crédito nunca estiveram na sua responsabilidade segundo
a defesa (CONT Miguel Magalhães Duarte 152º, fls. 17668, 19ª, fls. 17716). No entanto, já se demonstrou no
Capítulo I do presente Titulo VIII que as propostas de crédito eram formalmente feitas pela DI, mas a verdade é
que eram feitas no seu conteúdo pela DRI, e em especial Miguel Magalhães Duarte, que dava indicações sobre a
renovação dos créditos para as off shore, e a DI apenas a tramitava burocraticamente (AUTO DECLR Carlos Frias
fls. 23697, AUTO DECLR Gomes da Costa fls. 23973-23974, 23978, 23980, 23981, 2386, AUTO DECLR Lopes
Raimundo fls. 24045-24046, 24047, 24050, 24059, 24063-24064).
756
A defesa afirma que, mesmo que fossem verdade os factos que lhe são imputados, a verdade é que desde 2003
que não lhe são imputados factos, pelo que não lhe seriam imputável a informação das contas de 2004 a 2006
(CONT Miguel Magalhães Duarte 344º-345º, fls. 17710). No entanto, já se demonstrou que não é assim.
757
A defesa alega que as tarefas que executou em operacionalização do contrato ABN não podem ser consideradas
auxiliares das infracções objecto do processo até porque a sua intervenção foi pontual (CONT Miguel Magalhães
Duarte 73º-77º, fls. 17653-17654). No entanto, não se pode dizer que a sua intervenção tenha sido pontual na
execução do contrato ABN. As suas intervenções são várias e centrais para a boa execução este contrato, como antes
se demonstrou. Por outro lado, ineriam às suas funções de gestor das off shore Cayman.
755
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em 16/12/2004 ter-lhe sido feita comunicação pelo ABN da venda de acções BCP na
sequência do contrato das “ABN notes”758.
7.

Ora, como resulta do n.º 16 do Título VI, Factos Provados, Parte I – Enquadramento
Geral, o BCP, nos documentos de prestação de contas, devia ter reconhecido como suas
(pertencentes ao seu universo empresarial):
a) as off-shore Cayman (nas contas anuais referentes aos anos de 1999 a 2003);
b) as off-shore Góis Ferreira (nas contas anuais referentes aos anos de 1998 a 2006);

8.

Como resulta do Titulo VI, Parte II Informação Financeira Divulgada, B – Infracções
objecto do presente processo, os documentos de prestação de contas consolidadas
relativos a 2003 (divulgados no SDI, no dia 31/03/2004), a 2004 (que o BCP em
11/04/2005 divulgou no SDI), a 2005 (divulgados no SDI em 20/04/2006), os documentos
de prestação de contas consolidadas relativos a 2006 (que em 28/06/2007 o BCP divulgou
no SDI) contêm informação que:
a) não era verdadeira porquanto:
i. sobreavaliava os resultados, por via dos juros cobrados,
ii. não considerava as perdas geradas pelas operações, nomeadamente das off shore
Cayman e Góis Ferreira descritas – distorcendo, assim, os resultados apresentados
ao mercado, as perdas que já deveriam ter sido inscritas a figurar em resultados
transitados, os inerentes activos e passivos,

758

É certo que a divulgação das contas no SDI era feita pela DRI (CONT Arguido B. 91º, fls. 17814). No entanto,
Miguel Magalhães Duarte afirma com razão que a divulgação das contas a que procedia era de documentos já
fechados, definitivamente decididos (AUTO DECLR Miguel Magalhães Duarte fls. 21734-21744, AUTO DECLR
AR fls. 24306, AUTO DECLR Figueiredo Lopes fls. 22207-22208, AUTO DECLR Nogueira Chaves fls. 22218,
AUTO DECLR Vitor Ribeirinho fls. 23343, AUTO DECLR Gonçalves da Silva fls. 23434-23435, 23443). A sua
intervenção nesta sede não é de longe a mais relevante. No entanto, esta questão já foi respondida no Título VII,
Capítulo IV. O contributo dos factos patrimoniais para a situação patrimonial do BCP é demonstrada em sede de
imputação objectiva, e a prática por si de factos patrimoniais em relação às off shore encontra-se demonstrada. Não
se contribui para o desvio entre as demonstrações financeiras e a realidade patrimonial e financeira apenas
participando na elaboração das demonstrações financeiras, mas igualmente intervindo na realidade patrimonial do
BCP, o que fez o arguido. Se as contas não têm a qualidade devida pela lei é porque existe dissonância entre a sua
mensagem e o seu referente. O arguido actuou no referente e com isso contribuiu para a falta de qualidade das
contas.
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iii. a situação líquida do BCP era inferior à divulgada;
b) não era completa porquanto as off-shore Cayman e Góis Ferreira não figuravam no
elenco das entidades pertencentes ao universo empresarial do BCP, e não reflectia a
substância das operações realizadas por aquelas entidades e o relatório de Gestão não
dava informação sobre as acções detidas indirectamente pelo BCP;
c) não era lícita atenta a violação das normas contabilísticas que se referem infra, que
obrigam à apresentação da situação financeira do BCP de forma verdadeira e
apropriada, e dos artigos 66.º, 316.º, 324.º e 508.º-C do Código das Sociedades
Comerciais no que se refere às acções próprias.
9.

Por outro lado, como resulta do n.º 77. Título VI, Factos Provados, Parte I –
Enquadramento Geral só em 2006 e 2007 parte das perdas com as off shore Cayman
foram acomodadas. E só em 2008, no que respeita ao exercício de 2007, se pode entender
que as perdas foram reconhecidas (nºs 61 ss. Titulo VI, Parte II Informação Financeira
Divulgada). E os créditos do BCP sobre as off shore Góis Ferreira só em 2006 e 2007
foram cedidos e reconhecidas as perdas.

10.

Ou seja, os factos por si praticados contribuíram ainda para ocultar as perdas nos exercícios
de 2003 a 2006, contribuindo assim para a falta de qualidade de informação nos
documentos de prestação e contas referentes a estes exercícios.

11.

A defesa afirma que a sua actuação era fungível, poderia António Rodrigues ter
encarregado qualquer outro subordinado de fazê-lo759·. No entanto, a suposta fungibilidade
de Miguel Magalhães Duarte não procede. Em primeiro lugar porque a fungibilidade de
um comparticipante apenas tem relevância para a definição de um aparelho de poder no
caso de autoria mediata. Ora, no caso concreto, as condutas não lhe são imputadas a título
de autoria, mas de mera cumplicidade. Além disso, mesmo que fosse verdade a alegada
fungibilidade, o facto é que quem efectivamente praticou as condutas que lhe são
imputadas foi Miguel Magalhães Duarte. Mesmo que fosse fungível, o que é determinante
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CONT Miguel Magalhães Duarte 128º-129º, fls. 17664.
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é o contributo efectivo dado por um comparticipante para o facto ilícito do autor.
Finalmente, não se pode afirmar que fosse plenamente fungível. Para além do CC, só a
DRI podia ter uma noção global das operações em presença no presente processo. No caso
da DRI existe em acréscimo a especialidade da necessidade de intervenções em relação às
off shore Cayman. Com efeito, estas eram acompanhadas pela DRI e não pelo CC. Além
do mais, Miguel Magalhães Duarte estava longe de ser uma pessoa fungível dentro do
BCP, um mero executante administrativo. Era um membro da alta direcção do BCP e com
um poder interno efectivo relevante760.

Secção III Da imputação subjectiva (facto típico subjectivo)
1.

O arguido praticou os factos supra descritos (Secção I do presente Capítulo) de forma
consciente e voluntária.

2.

O arguido conhecia a verdadeira situação patrimonial, financeira e reditual do BCP e, por
isso, sabia que os documentos de prestação de contas consolidados relativos aos anos de
2003 a 2006 não espelhavam de forma verdadeira e apropriada a situação do banco. Ainda
assim quis intervir nas off shore Cayman e Góis Ferreira, sabendo da sua relevância para a
situação patrimonial e financeira do BCP e para a respectiva informação financeira.

3.

Ao actuar desta forma consciente e voluntária o arguido praticou com dolo directo (artigo
14.º/1 do Código Penal, ex vi artigo 32.º do RGCORD), na qualidade de cúmplice (artigo
16º RGCORD e 27.º/1 do Código Penal), as infracções que lhe são imputadas (artigos 7.º e
389.º/1/a CdVM).

4.

O conhecimento, pelo arguido, da verdadeira situação patrimonial, financeira e reditual do
BCP resulta do conhecimento que este tinha das entidades identificadas no presente
processo (nomeadamente as off-shore Cayman e as off-shore Góis Ferreira), da sua
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Miguel Magalhães Duarte podia não ser superior hierárquico de Cayman no sentido que esta dependia
directamente de si, mas no sentido em que a sua posição funcional era superior e por isso as suas instruções eram
seguidas (AUTO DECLR Soares Carneiro Paolini fls. 24080, 24083).
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verdadeira natureza e situação patrimonial e das operações por elas realizadas – o que é
evidenciado (i) pela informação que o arguido dispunha, (ii) pela sua participação directa
nos factos e (iii) pela elevada experiência profissional e elevado conhecimento do negócio
bancário, em geral, e do BCP, em particular.
5.

Com efeito, de entre os demais factos supra descritos (na Secção I do presente Capítulo)
destaca-se, em síntese, que o arguido:

6.

Em relação às off shore Cayman e Góis Ferreira, não apenas conhecia a sua existência,
mas igualmente os seus financiamentos e as garantias dos mesmos, bem como as suas
operações. Conhecia por isso as suas perdas.

7.

Com efeito, em geral, o número de off shore que eram geridos pela DRI era muito restricto,
pelo que esta os conhecia761. Por outro lado, não passavam pela DRI ordens triviais, mas
apenas as superiores a 100000 valores762. Quando se pretendia uma gestão de carteiras com
activos diversificados o típico era que estivesse no BCPI e não gerido pela DRI. Além do
mais, a gestão das off shore denotava uma estratégia de tomada de posições accionistas no
BCP a longo prazo763,

8.

As off shore Cayman tinham suficiente importância para terem sido expressamente
referidas na passagem de pasta em 2001 para Miguel Magalhães Duarte pelo seu antecessor
Arguido A. e apenas verbalmente764, a sucursal de Cayman, que registava as 17 off shore
Cayman, estava “moribunda” desde 2000, tendo actividade residual765, não tendo quase
operações para além das das 17 off shore Cayman766. Além disso, as 17 off shore Cayman
eram casos únicos de clientes com posição em aberto para a constituição de posições
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AUTO DECLR Esteves de Oliveira fls. 22292 – 22293.
AUTO DECLR Miguel Magalhães Duarte Fls.21747.
763
AUTO DECLR Miguel Rosa fls. 23177 – 32178; AUTO DECLR Miguel Magalhães Duarte, fls. 21748.
764
AUTO DECLR Miguel Magalhães Duarte, fls. 21747, 21759; sendo objecto de reporte a várias pessoas do BCP
(AUTO DECLR Miguel Magalhães Duarte, fls. 21748).
765
AUTO DECLR Soares Carneiro Paolini, fls. 24074.
766
AUTO DECLR Soares Carneiro Paolini, fls. 24072.
762
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accionistas de relevo a médio e longo prazo767. A sucursal Cayman mandava à DRI,
semanalmente ou pelo menos mensalmente, desde 1999, mapas com as posições de cada
financiamento (mutuário, montante financiado, montante utilizado, montante dado em
garantia, valor de mercado) relativamente às 17 off shore Cayman, sendo mesmo muitas
vezes a DRI a pedir esses mapas768.
9.

As operações com as off shore Góis Ferreira, embora não fossem caso único de aquisição
de acções do BCP através de off shore por membros do Conselho Superior, eram as mais
expressivas769.

10. Conhecia em acréscimo, o significado conjunto (de ocultação) das off shore Cayman e Góis
Ferreira e o facto de não terem UBO efectivos. Com efeito, nos reportes que eram feitos
periodicamente, estavam agrupadas as off shore Cayman e Góis Ferreira770 e a DRI não
poderia transmitir ordens de clientes, acompanhar a negociação de valores mobiliários
encaminhar ordens, adquirir acções, dar parecer sobre crédito, sem conhecer a situação
patrimonial e financeira dos clientes de acordo com o princípio de know your costumer 771.
Além do mais, Soares Carneiro fala duas vezes (em 2001 e 2003) com Miguel Magalhães
Duarte chamando-lhe a atenção para a inexistência de UBOs das off shore Cayman772 e
Miguel Magalhães Duarte deu instruções de alteração de finalidade de financiamento a
Cayman773, descrevendo-lhe as operações774, dando-lhe instruções sobre o modo de débito
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AUTO DECLR Miguel Magalhães Duarte, fls. 21760.
AUTO DECLR Soares Carneiro Paolini, fls. 24076, AUTO DECLR Miguel Magalhães Duarte, fls. 21748.
769
Arguido A. “referiu que, no âmbito dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela Direcção de Auditoria, não
foi ainda possível chegar a uma conclusão definitiva sobre se aquelas sociedades offshore foram ou não financiadas
pelo Banco para acorrerem aos respectivos aumentos do capital social. Mais referiu que existiriam operações
similares de financiamento de sociedades offshore para a aquisição de participações no capital social do Banco por
conta de outros membros do Conselho Superior, embora admita que a situação do Senhor Dr. José Gois Ferreira seja
a mais expressiva.” (Acta do CA do BCP de 27/12/2007 fls. 13597v. - 13588).
770
AUTO DECLR Miguel Magalhães Duarte, fls. 21759.
771
Constante desde 1991 no artigo 663º/2 do Código do Mercado de Valores Mobiliários e no 304º/3 Cd.VM; cf.
AUTO DECLR Carlos Costa fls. 24004.
772
AUTO DECLR Soares Carneiro Paolini fls. 24072.
773
AUTO DECLR Soares Carneiro Paolini fls. 24073-2474.
774
AUTO DECLR Soares Carneiro Paolini fls. 24075-24077.
768
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de juros às off shore depois de passaram a ter os três UBOs775 e dando-lhe instruções para
não se reforçar garantias nem haver reembolso nas off shore Cayman776. Bem sabia por isso
que quem efectivamente mandava nas off shore Cayman era o BCP, que os interesses eram
do BCP, e que consequentemente as perdas das off shore eram do BCP.
11. Além disso, tendo intervindo tanto na operacionalização dos contratos ABN como na
abertura de novas contas à ordem dos UBOs das Cayman, tem informação para perceber a
finalidade de ocultação conjunta de ambos os factos. Com efeito, para um controlador
interno ou externo (auditor interno, auditor externo, supervisão) do BCP que visse os
dossiers das off shore Cayman, antes e depois de fins de 2002, o seu significado seria
radicalmente diferente. Em inícios de Novembro veria dossiers repletos de sinais de alarme
(financiamento e património em off shore que não têm beneficiário conhecido e em
acréscimo o património constituído exclusivamente por empresas do grupo BCP). Depois
de Dezembro (ou seja, depois do contrato ABN e da assunção dos UBOs) passaria a ver
dossiers aparentemente normais (financiamentos e património em off shore com
beneficiário identificado sem relação aparente com o BCP, património constituído por
“ABN notes” que aparentemente nada tinham ver com o BCP).
12.

Tinha, por outro lado, plena capacidade de interpretar contas e analisar os impactos das
operações nas contas porquanto lhe cabia fazer apresentação sobre as mesmas777,
nomeadamente em conferência de imprensa e ao mercado778, fazia parte das reuniões da
alta direcção do BCP onde se apresentavam e analisavam as contas779 e explicou a
racionalidade da cessão de crédito entre o BCP e as off shore Góis Ferreira numa
perspectiva de provisões780. Compreendia pois perfeitamente as implicações contabilísticas
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AUTO DECLR Soares Carneiro Paolini fls. 24077-24078.
AUTO DECLR Soares Carneiro Paolini fls. 24088.
777
AUTO DECLR Miguel Magalhães Duarte fls. 21756-21757.
778
AUTO DECLR FP fls. 21408-21409, 21410, AUTO DECLR AR fls. 24299, AUTO DECLR Vitor Ribeirinho
fls. 23343.
779
AUTO DECLR FP fls. 21407-21408.
780
AUTO DECLR Gomes da Costa fls. 23974-23975, 23980.
776
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dos seus contributos781. E no entanto, mesmo conhecendo o impacto patrimonial das
operações em que intervinha desde pelo menos 2002, continuou a praticá-los ao longo do
período objecto do presente processo, mostrando uma relevante intensidade do dolo. Ou
seja, intervinha nas várias vertentes do ciclo patrimonial do Banco: praticava factos
patrimoniais num exercício e, depois de findo este, apresentava ao mercado as contas
relativas a esse mesmo exercício, e isto de forma recorrente ao longo dos anos.
13.

Não se identificam elementos que excluam a ilicitude ou a culpabilidade do agente, pelo
que se confirma a responsabilidade indiciada pela realização dos tipos legais de infracção
acima citados.

Secção IV Dos concursos
1.

Cada uma das infracções ao artigo 7.º do CdVM constitui uma contra-ordenação muito
grave, sancionável com coima de € 25.000 a € 2.500.000, nos termos do artigo 388.º/1/a do
CdVM.

2.

Contudo, nos termos dos artigos 16.º/3 e 18.º/3 do RGCORD, a cumplicidade é sancionada
com a redução, para metade, dos limites máximo e mínimo da coima aplicável. Pelo que,
no caso concreto, a cumplicidade é sancionado com coima entre € 12.500 e € 1.250.000.

3.

Nos termos dos artigos 7.º, 389.º/1/a e 401.º do CdVM, 10.º do Código Penal, ex vi artigo
32.º do RGCORD e 16.º do RGCORD e 27.º/1 do Código Penal são-lhe imputadas quatro
infracções (relativas às divulgações dos documentos de prestação de contas referentes aos
anos de 2003 a 2006) em concurso real e efectivo.

781

A defesa invoca argumentos que já foram antes rebatidos: a teoria da segregação absoluta da informação (CONT
Miguel Magalhães Duarte 33º-37º, fls. 17646, AUTO DECLR Miguel Magalhães Duarte fls. 21747), da
normalidade (CONT Miguel Magalhães Duarte 55º, fls. 17649, 71º-72º, fls. 17653, 148º-158º, fls. 17668-17669,
AUTO DECLR Miguel Magalhães Duarte fls. 21747, 21750, 21753-21754), da regularização de 2002 (CONT
Miguel Magalhães Duarte 89º-113º, fls. 17656-17661, 118º-123º, fls. 17662-17663, 130º-133º, fls. 17664-17665,
Auto de Declarações Miguel Magalhães Duarte fls. 21751-21752, 21755, 21758-21760). Quanto à teoria da
segregação informática lembra-se apenas mais uma vez que a segregação informática não se aplicava a Cayman
porque a sucursal de Cayman, que constituiu as 17 off shore Cayman e era o seu centro de registo tinha um sistema
informático próprio (Kapiti), que nunca esteve integrado no sistema informático do BCP e por isso não obedecia às
suas regras de segregação (Auto de Declarações de Soares Carneiro Paolini, fls. 24074, 24087). Afirma igualmente
que, quando em Março de 2002 informa a CMVM sobre as contas de Cayman não sabia nem suspeitava de
quaisquer irregularidades (CONT Miguel Magalhães Duarte 42º-43º, fls. 17647). No entanto, esta informação à
CMVM não faz parte do objecto do presente processo, pelo que não releva para efeitos de imputação.
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Secção V Da medida da sanção
Na determinação da sanção aplicada foram ainda consideradas as seguintes circunstâncias,
nos termos do artigo 405.º/1, 2 e 4 do Cd.VM, do artigo 18.º do RGCORD, e do artigo 71.º
do Código Penal, aplicável ex vi do artigo 32.º RGCORD:
a) A situação socioeconómica acima da média do Arguido;
b) A sua conduta anterior: o facto de ter intervindo nas off shore Cayman e Góis Ferreira
desde Maio de 2001.
c) O facto de o arguido não ter antecedentes contra-ordenacionais na área dos mercados
de valores mobiliários.
d) O grau de culpa do arguido:
i.

O arguido era, à data dos factos, uma pessoa com experiência na área bancária e
de valores mobiliários, bem conhecendo os especiais deveres de transparência que
sobre si recaem e os efeitos nocivos para o mercado e para a confiança neste de
informação não transparente, sobretudo a relativa à situação económicofinanceira.

ii.

O arguido não é um mero funcionário bancário, mas um alto dirigente de um
banco que foi durante anos o maior banco privado português.

e) O grau de ilicitude dos factos concretos praticados pelo arguido
i. Violação dos deveres de completude e licitude nas 4 infracções;
ii. O tempo prolongado em que durou a sua contribuição para os factos e a
diversidade de condutas praticadas.
f)

Quanto ao grau de ilicitude reflectido nos efeitos em relação ao BCP:
i.

o facto do BCP ser uma instituição de crédito autorizada para o exercício de todas
as actividades de intermediação financeira (fls. 8057-8278);

ii.

a dimensão internacional que o BCP assumiu (mais de 1.600 sucursais, 4,6
milhões de clientes, numa rede que incluía múltiplos escritórios de representação
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e Bancos na Polónia, Grécia, Turquia, Roménia, Nova Iorque, Angola,
Moçambique) (fls. 8057-8278);
iii.

o facto do BCP se ter tornado o maior banco privado português e o efeito
sistémico que daí deriva.

g) Quanto ao grau de ilicitude reflectido nos efeitos em relação ao mercado:
i. o facto do BCP ser um emitente com acções admitidas à negociação na Bolsa de
Valores de Lisboa desde 1987, que pertencem ao PSI 20 (índice que reúne as
acções mais líquidas) desde 31/12/1992 (data em que aquele índice foi criado) (fls.
6086-6088, 11789-11790, 11807-11819, 14144 e 14145);

ii. o facto do BCP ter chegado a ter mais de 200.000 accionistas e de as acções do
BCP terem, entre 2003 e 2006, um free-float (acções pertencentes a participantes
não qualificados) sempre superior a 50% (fls. 7343, 7539, 7701, 7909v, 14158v; fls. 7613
e 12596, 13490-13495, 13497-13504, 13505-13515, 13516-13518, 13519-13531, 13532-13538,
13539-13548, 13549, 13550-13554, 21750);

iii. o facto do BCP ter sido um emitente cotado internacionalmente desde 1996 até
2003 na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE – New York Stock Exchange) e
até 2003 nas Bolsa de Valores de Amesterdão (Euronext Amesterdam), Londres
(London Stock Exchange) e Frankfurt (Frankfurt Stock Exchange) (fls. 7341v e
8057-8278);

iv. o facto do valor declarado (pelo BCP) de capitais próprios ter chegado a estar
sobreavaliado em 21% em 2002 e 2003 e em 17% em 2004 (fls. 12591v – Quadro
21);
v. o período de tempo durante o qual o arguido sabia que o mercado não tinha
conhecimento de documentos de prestação de contas do BCP que dessem uma
imagem verdadeira e apropriada da situação económico-financeira da sociedade
e dos resultados das operações por esta realizadas (pelo menos desde 2002 até
2007);
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vi. os elevados montantes das perdas ocultadas pelo BCP que atingiram em
31/12/2003 o valor de € 593.605.594 (cf. fls. 12585v e 12591v – Quadros 17 e 21,
respectivamente);
vii. o facto da ocultação das perdas ter terminado após a publicitação, por iniciativa de
terceiros, de alguns dos factos que geraram as perdas sofridas pelo BCP (fls.
12540-12547);
viii. só nas contas referentes a 31/12/2007, divulgadas a 24/04/2008 no SDI, o BCP
introduziu correcção às contas passadas de molde a que a informação financeira
divulgada passasse a ser verdadeira e apropriada (fls. 7228, 8057-8277, 81898190 e 13639).

Secção VI Da determinação da sanção
1.

Com os fundamentos expostos, deliberou o Conselho Directivo da CMVM aplicar ao
Arguido:
a)

uma coima de € 50.000 (cinquenta mil euros), nos termos dos artigos 389.º/1/a e
388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima de € 12.500 a
€ 1.250.000, nos termos dos artigos 16.º/3 e 18.º/3 do RGCORD, conjugado com o
artigo 27.º/1 do Código Penal (ex vi artigo 32.º do RGCORD), pela divulgação de
informação não verdadeira a 31/03/2004;

b)

uma coima de € 50.000 (cinquenta mil euros), nos termos dos artigos 389.º/1/a e
388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima de € 12.500 a
€ 1.250.000, nos termos dos artigos 16.º/3 e 18.º/3 do RGCORD, conjugado com o
artigo 27.º/1 do Código Penal (ex vi artigo 32.º do RGCORD); pela divulgação de
informação não verdadeira a 11/04/2005;

c)

uma coima de € 50.000 (cinquenta mil euros), nos termos dos artigos 389.º/1/a e
388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima de € 12.500 a
€ 1.250.000, nos termos dos artigos 16.º/3 e 18.º/3 do RGCORD, conjugado com o
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artigo 27.º/1 do Código Penal (ex vi artigo 32.º do RGCORD); pela divulgação de
informação não verdadeira a 20/04/2006;
d)

uma coima de € 50.000 (cinquenta mil euros), nos termos dos artigos 389.º/1/a e
388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima de € 12.500 a
€ 1.250.000, nos termos dos artigos 16.º/3 e 18.º/3 do RGCORD, conjugado com o
artigo 27.º/1 do Código Penal (ex vi artigo 32.º do RGCORD) pela divulgação de
informação não verdadeira a 28/06/2007;

2.

A moldura concursal abstracta situa-se entre € 12.500 (doze mil e quinhentos euros) e €
2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos termos do artigo 19.º do RGCORD.
A moldura concursal concreta situa-se entre € 50.000 (cinquenta mil euros) e € 200.000

3.

(duzentos mil euros), nos termos do artigo 19.º RGCORD.
4.

Feito o cúmulo jurídico das coimas concretamente aplicadas, supra referidas, nos termos do
citado artigo 19.º RGCORD, e atentas as circunstâncias do caso concreto, o Conselho
Directivo deliberou aplicar ao Arguido a coima única de € 75.000 (setenta e cinco mil
euros).

Capítulo XI Luís Manuel Neto Gomes
Secção I Dos factos praticados pelo arguido
1.

Luís Manuel Neto Gomes (também nomeado como Luís Gomes),

2.

Exerceu as seguintes funções no BCP:
a)

Director do Centro Corporativo do BCP desde 1995 até Março de 2006, tendo sido
responsável, designadamente, pelas áreas de informação de gestão e controlo
orçamental e pela consolidação de contas (fls. 11206-11211 e 11338-11344, Auto de
Declarações de Gonçalves da Silva a fls. 23422, Auto de Declarações de Belmira
Cabral a fls. 23386);
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b)

Administrador da EA entre 8/11/2003 e 26/05/2004, na altura em que era presidida
por Miguel Paupério (fls. 11424, 11426);

c)

Encarregado por decisão do Conselho de Administração do BCP em 08/01/2004 da
organização e supervisão dos “planos de regularização” específicos relativos a acções
próprias recebidas em garantia e créditos concedidos a sociedades domiciliadas em
centros off-shore (fls. 13588-13589, 13590);

d)

Nomeado pelo Conselho de Administração do BCP, em 19/01/2004, para uma
Comissão de Investimentos Financeiros (Nova) (fls. 13537);

e)

Chefe de gabinete da Presidência do Conselho Geral e de Supervisão (Jardim
Gonçalves) entre Março de 2006 e, pelo menos, Julho de 2008 (fls. 4017, 4099,
4952, 5087, 10089, 11338).

3.

O Centro Corporativo do BCP, do qual o arguido foi Director, era uma unidade orgânica
que:
a)

era constituída por 4 a 5 colaboradores no máximo, incluindo o Director (Auto de
Declarações do arguido António Rodrigues, a fls. 24308)

b)

tinha um Departamento de Consolidação que não definia o perímetro de
consolidação mas recebia instruções que lhe eram comunicadas pelo director do
Centro Corporativo na matéria, nomeadamente a necessidade de inclusão de SPE
(Special Purpose Entity) no perímetro (Auto de Declarações Gonçalves da Silva fls.
23424-23428 e 23437-23444, Auto de Declarações Cunha Ribeirinho a fls. 23345 –
23346);

c)

fazia o acompanhamento e centralização das participações financeiras detidas pelo
BCP entre 1997 e 2007, independentemente da sua dimensão (Auto de Declarações
Cunha Ribeirinho, a fls. 23361);

d)

assegurava a redacção dos documentos de prestação de contas consolidadas do
Grupo BCP (Auto de Declarações Belmira Cabral a fls. 23337 e 23385- 23386, Auto
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de Declarações Gonçalves da Silva a fls. 23421, Auto de Declarações Cunha
Ribeirinho a fls. 23340, 23344-23345, Auto de Declarações Virgílio Repolho a fls.
22876, Auto de Declarações Miguel Magalhães Duarte a fls. 21746 e contestação do
arguido Luís Gomes a fls. 17757);
e)

tinha uma área específica responsável pela redacção das contas consolidadas até
Maio de 2009, altura em que as contas consolidadas passaram a ser da
responsabilidade da Direcção da Contabilidade (Auto de Declarações Belmira Cabral
a fls. 23337 - 23338, Auto de Declarações Gonçalves da Silva a fls. 23421 e 23437 23444, Auto de Declarações Cunha Ribeirinho a fls. 23340, 23344-23345, Auto de
Declarações Virgílio Repolho a fls. 22876, Auto de Declarações Rui Coimbra a fls.
22909).

4.

Em acréscimo:
a)

tal como as ordens recebidas da DRI, as ordens emitidas pelo Centro Corporativo
tinham um estatuto especial em matéria de concessão de crédito internacional, dado
que nas operações originadas nestes departamentos a área internacional apenas
actuava numa perspectiva administrativa ou operacional (Auto de Declarações Lopes
Raimundo a fls. 24047);

b)

o Centro Corporativo, tal como a DRI, era interlocutor junto da Direcção de
Empresas Não Residentes (DENR) de clientes do BCP (funcionando como “cliente
interno” desta Direcção) (Auto de Declarações Gomes da Costa a fls. 23965-23966, 23975,
23984, Auto de Declarações Costa Oliveira a fls. 22365 – 22368, Auto de Declarações Costa Oliveira
a fls. 22365-22368, Autos de Declarações do arguido Filipe Pinhal, a fls. 21416).

c)

o Centro Corporativo era o interlocutor junto da Direcção de Empresas Não
Residentes (DENR) da Dazla (“cliente interno”) (Auto de Declarações Gomes da
Costa a fls. 23975-23976, Auto de Declarações Lopes Raimundo a fls. 24064);

d)

as provisões, bem como as matérias críticas relacionadas com as demonstrações
financeiras eram na generalidade discutidas pelos auditores externos com o arguido
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Luís Gomes, enquanto responsável pelo Centro Corporativo, e o arguido António
Rodrigues (Auto de Declarações Cunha Ribeirinho a fls. 23352);
e)

foi incumbido, pelo Conselho de Administração do BCP, dos planos de regularização
em 2004 (fls. 13605v, cf. artigos 269-508 da contestação do arguido Alípio Dias, a fls.
17288-17372, artigos 80-93, maxime artigo 83, da contestação do arguido Luís Gomes, a fls.
17770-17772);

f)

o CC sabia da passagem das perdas acumuladas das off shore para investimentos no
sector imobiliário (Auto de Declarações do arguido António Castro Henriques, fls.
21426);

g)

continuou a acompanhar a EA e a CI sob o ponto de vista creditício, apesar de ser
área imobiliária (artigos 198-455, maxime artigos 415-419, da contestação do arguido
Christopher de Beck, fls. 16023-16072, artigos 94-124 da contestação do arguido
Luís Gomes, a fls. 17773-17777, Auto de Declarações Azevedo Soares, a fls. 22895
– 22896, e Auto de Declarações Cortes Martins, a fls. 22658);

h)

foi o arguido Miguel Magalhães Duarte da DRI e Maria do Carmo Ribeiro do Centro
Corporativo, que o arguido dirigia, a explicar à Direcção de Empresas Não
Residentes (DENR) a “racionalidade económica relacionada com provisões para
riscos gerais de crédito, que o Banco tinha constituído (...). As provisões para riscos
gerais de crédito tinham sido constituídas no BCP, S.A. mas os financiamentos
tinham sido concedidos pelo BCP SFE – Madeira (que era onde estas sociedades
tinham conta). Portanto não se podia afectar estas provisões aos financiamentos. Não
é mais do que uma triangulação” (Auto de Declarações Gomes da Costa a fls. 23974
– 23975);

i)

foi o arguido Miguel Magalhães Duarte da DRI e Maria do Carmo Ribeiro do Centro
Corporativo, que o arguido dirigia, a dar ao DENR as instruções necessárias para a
execução das cessões dos créditos do BCP sobre as off-shore Góis Ferreira (Auto de
Declarações Gomes da Costa a fls. 23980).
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5.

No âmbito das suas funções como Director do Centro Corporativo do BCP, o arguido Luís
Gomes teve, pelo menos, acesso às seguintes informações e praticou os seguintes factos:
a)

em virtude das suas funções no Centro Corporativo, e a área de intervenção e
responsabilidades desta unidade orgânica, o arguido centralizava informação
relevante sobre o BCP e tinha acesso a toda a informação que solicitasse (Auto de
Declarações de Lopes Raimundo a fls. 24052)782;

b)

tomou conhecimento, em 30/12/2003, que Miguel Magalhães Duarte solicitou, por email, a Helena Soares Carneiro (da sucursal de Cayman do BCP) (i) a realização de
transferências, por utilização dos limites aprovados ainda disponíveis, com data de
30/12/2003, das contas das 17 off-shore Cayman para as contas das respectivas subholdings (Geafield, Meadowcroft, Osterdal, Daman); (ii) a transferência de
responsabilidades das 17 off-shore Cayman para as contas individuais de Moreira
Rato, Ilídio Duarte Monteiro e João Bernardino Gomes e (iii) o encerramento das
contas das 17 off-shore Cayman (até 31/12/2003) e mantendo-se as contas de títulos
que as 17 off-shore Cayman detinham (fls. 13626-13627);

c)

foi o interlocutor de Joaquim Miguel Paupério no que respeita à aquisição da Dazla,
conjuntamente com o arguido Filipe Pinhal (Auto de Joaquim Miguel Paupério, a fls.
23722 e 23723);

d)

acompanhou, por parte do BCP, a entrega da Juwain em dação em pagamento da
dívida da Dazla (Auto de Joaquim Miguel Paupério, a fls. 23714 e 23724);

e)

tomou conhecimento, pelo menos a 30/01/2004, das movimentações de fundos
relativas ao Terreno de Santo António; (fls. 9626-9627);

f)

foi o interlocutor do BCP junto de Joaquim Miguel Paupério a propósito da
concessão pelo BCP à EA um empréstimo no montante de cerca de 600 milhões de

782

Recorda-se que o arguido Luís Gomes foi director do Centro Corporativo de 1995 a Março de 2006 (fls. 1120611211 e 11338-11344, Auto de Declarações Gonçalves da Silva a fls. 23422, Auto de Declarações Belmira Cabral a
fls. 23386).
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euros com a finalidade de permitir à EA: 1) adquirir imóveis ao BCP e 2) realizar
suprimentos à sua participada Townsend que viabilizassem a liquidação de
responsabilidades que esta assumiu perante o BCP (Auto de Declarações de Joaquim
Paupério, a fls. 23728);
g)

propôs, em 2004, a Joaquim Miguel Paupério a aquisição da CI (Auto de
Declarações de Joaquim Paupério, a fls. 23729);

h)

propôs a Joaquim Miguel Paupério a aquisição da EA Internacional, SGPS,
Sociedade Unipessoal, Lda. (EAI) (Auto de Declarações de Joaquim Paupério, a fls.
23727);

i)

interveio na aquisição de dívida sobre a forma de papel comercial emitida pela CI
(Auto de Joaquim Miguel Paupério, a fls. 23716);

j)

foi encarregado pelo Conselho de Administração do BCP, em 08/01/2004, de
organizar e supervisionar “planos de regularização” específicos relativos a acções
próprias recebidas em garantia e créditos concedidos a sociedades domiciliadas em
centros off-shore (fls. 13588-13589, 13590);

k)

teve conversa telefónica com Lopes Raimundo, em Janeiro de 2004, sobre a operação
DAZLA / Juwain (fls. 9626v.), informou Castro Henriques de que a “promessa de
venda foi rescindida. As acções da Juwain foram entregues no Banco e as condições
de movimentação da "escrow account" já acordadas salvaguardam de forma
adequada os riscos e contingências identificados” e a 30/01/2004 recebeu e-mail
enviado por Castro Henriques a apenas Lopes Raimundo e Luís Gomes (fls. 9626,
12549);

l)

enviou um e-mail a Filipe de Jesus Pinhal, em 13/12/2004, dando o seu acordo no
processo de aquisição do Grupo Edifícios Atlântico (EA) pelo Eng. Miguel Paupério
(MP) (fls. 10397);
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m)

comunicou a Filipe de Jesus Pinhal, em 16/12/2004, o seu acordo relativamente à
concessão pelo BCP de um financiamento no montante € 97.392.839 à EA, no
âmbito do processo de aquisição do Grupo Edifícios Atlântico por Joaquim Miguel
Paupério, tendo em vista a reestruturação do passivo (fls. 10397-10399);

n)

participou, em 30/06/2006, da reunião da Comissão de Risco – Sub-Comissão de
Monitorização do Fundo de Pensões juntamente com Paulo Teixeira Pinto, Filipe
Pinhal, António Rodrigues, Castro Henriques e o Arguido B. (fls. 3043, 3045).

Secção II Imputação da conduta (facto típico objectivo)
6.

O facto típico objecto do presente processo consiste na comunicação ou divulgação de
informação não completa, não verdadeira e ilícita (artigos 7.º, 389.º/1/a e 401.º do CdVM,
10.º do Código Penal, ex vi artigo 32.º do RGCORD e 16.º do RGCORD).

7.

O arguido foi acusado por ter sido cúmplice nestes factos, isto é, de ter com os contributos
prestados fornecido auxílio material à sua prática, permitindo com isso a criação, ou
subsistência, de situações patrimonial e financeiramente relevantes (adiante descritas em
pormenor) que não eram retratadas de forma verdadeira e apropriada na documentação
financeira do banco. O arguido não é responsabilizado por ter aprovado essa informação
financeira, mas sim por ter dolosamente contribuído para a situação patrimonial e
financeira indevidamente reflectida nos documentos de prestação de contas aprovados pelo
Conselho de Administração do BCP, cuja redacção o próprio assegurava e submetia à
aprovação.

8.

O arguido veio acusado da prática de quatro infracções (a título de cumplicidade, na
divulgação dos documentos de prestação de contas relativos aos anos de 2003 a 2006).
Contudo, no que respeita à infracção referente aos documentos de prestação de contas
referentes a 2003, como se fundamenta a propósito da imputação subjectiva (Secção III),
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os autos não documentam de forma isenta de dúvidas a existência de dolo e não sendo
inequívoca a relevância da cumplicidade negligente arquiva-se a respectiva infracção.
9.

Como já se demonstrou no Capítulo I do presente Título VIII, o exercício de cargos no
BCP de director correspondia a um efectivo acesso a fontes de informação relevantes e a
um efectivo exercício de poderes, a segregação de informações apesar de real, não era
absoluta, e não impediu os agentes de conhecerem os factos. Por outro lado, ao longo dos
anos o Centro Corporativo teve apenas entre 4 a 5 colaboradores783, pelo que as condutas
do Centro Corporativo não se encontravam diluídas, sendo facilmente controláveis pelo
seu director784.

10.

O arguido contribuiu, enquanto cúmplice, para a realização do facto típico, por três vezes
ao:
a)

submeter ao Conselho de Administração do BCP os documentos de prestação de
contas consolidadas do BCP, que o próprio preparou, referentes aos anos de 2003 a
2005 (respectivamente em 19/01/2004, 19/01/2005 e 24/01/2006) que eram não
completos, não verdadeiros e ilícitos (fls. 7613 e 12596, 13490-13495, 13497-13504, 1350513515, 13516-13518, 13519-13531, 13532-13538, 13539-13548, 13549, 13550-13554 e Auto de
Declarações Belmira Cabral a fls. 23337 e 23385- 23386, Auto de Declarações Gonçalves da Silva a
fls. 23421, Auto de Declarações Cunha Ribeirinho a fls. 23340, 23344-23345, Auto de Declarações
Virgílio Repolho a fls. 22876, Auto de Declarações Miguel Magalhães Duarte a fls. 21746 e
contestação do arguido Luís Gomes a fls. 17757); bem como

b)

praticar factos patrimoniais que determinaram a situação patrimonial, financeira e
reditual do BCP que, subsequentemente, não foi retratada, pelo próprio, de forma
verdadeira e apropriada, na informação financeira submetida ao Conselho de
Administração, aprovada e divulgada.

783

Auto de Declarações de António Rodrigues, a fls. 24308.
A defesa afirma que o cúmplice tem de ser a concausa da infracção não bastando apenas as funções que
desempenhou para a imputação (artigos 2-4 da contestação do arguido Luís Gomes, fls. 17750-17751). Contudo,
como se demonstrou o exercício do cargo corresponde a efectivos acesso a informação e poderes, como a realidade
dos autos atesta.
784
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11.

Ora como ficou demonstrado no Capítulo I do presente Título VIII, o Centro Corporativo
reportava directamente à administração e era um centro de controlo de poder. Os poderes
do seu director eram efectivos, não se confinavam ao Centro Corporativo, abrangendo o
conjunto do BCP785.

12.

No que respeita aos factos patrimoniais, de entre os demais factos supra descritos (na
Secção I do presente Capítulo), destaca-se que o arguido praticou factos com especial
relevância para a situação patrimonial, financeira e reditual do BCP uma vez que “(…)
operações relacionadas com a EA eram totalmente geridas pelo Centro Corporativo, que
elaborou todos os documentos relacionados com esta operação [Terreno de Santo
António] e promoveu a respectiva execução pela Direcção de Corporate (…)” (artigo 369
da contestação de Alípio Dias, a fls. 17331 e documento a fls. 17436)

13.

(i) Em 2003, o arguido foi o interlocutor de Joaquim Miguel Paupério no que respeita à
aquisição da Dazla, conjuntamente com o arguido Filipe Pinhal (Auto de Joaquim Miguel
Paupério, a fls. 23722 e 23723), que ocorreu, pelo menos, a 09/12/2003 (fls. 3069v-3070v
e 3071-3072, 8676, 11555v, 11829).

14.

Ademais, o arguido dirigia o Centro Corporativo que actuava por conta da Dazla (“cliente
interno”) perante outros departamentos do BCP (Auto de Declarações Gomes da Costa a
fls. 23975-23976, Auto de Declarações Lopes Raimundo a fls. 24064);

15.

Estes factos, em si mesmo, não sendo isoladamente relevantes para a divulgação de
informação financeira não completa, não verdadeira e ilícita, referente ao ano de 2003,
importam para a compreensão e valoração de factos típicos posteriores, como adiante se
demonstra.
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Não é pois verdade o que afirma a defesa quando diz que o Centro Corporativo tem funções exclusivamente
técnicas e de execução material (artigo 50 da contestação do arguido Luís Gomes, fls. 17763-17764) e quando diz
que na regularização decidida pelo Conselho de Administração foi o Centro Corporativo e não o arguido que foi
encarregue desses factos (artigos 67-71 da contestação do arguido Luís Gomes, fls. 17766-17768). Não tendo
também razão a defesa nos artigos 123-124 e 141 da sua contestação, fls. 17777 e 17780.
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16.

(ii) Relativamente aos documentos de prestação de contas referentes a 2004 que eram não
completos, não verdadeiros e ilícitos (uma vez que, designadamente, não reflectiam (i) na
Demonstração de Resultados Consolidada perdas relativas ao Terreno de Santo António
(fls. 12585 – Quadro 13) e (ii) no Capital Próprio, em resultados líquidos transitados, e nos
ajustamentos que para tal seriam necessários aos activos e passivos inerentes às perdas
concentradas na EA (fls. 12585v – Quadro 17), (iii) os activos e passivos da CI (fls.
11110)),

17.

O arguido, enquanto Director do Centro Corporativo, prestou ainda os seguintes
contributos relevantes para os factos ilícitos:
a)

em Janeiro de 2004 teve uma conversa telefónica com João Lopes Raimundo (que
actuava, à data, no BCP no âmbito do Private Banking – Auto Declarações João
Lopes Raimundo, a fls. 24044) sobre a operação Dazla / Juwain (referente ao
Terreno de Santo António) e conversou com o arguido António Castro Henriques
informando-o de que “a promessa de venda foi rescindida, as acções da Juwain foram
entregues no Banco e que as condições de movimentação da “escrow account” [conta
garantia] já acordadas salvaguardam de forma adequada os riscos e contingências
identificados” (como resulta da troca de e-mail de 30/01/2004, a fls. 9626 e 9626v,
12549 e artigos 62-63 Contestação do Arguido Luís Gomes, a fls. 17765-17766);

b)

acompanhou, por parte do BCP, a entrega da Juwain em dação em pagamento da
dívida da Dazla (Auto de Joaquim Miguel Paupério, a fls. 23714 e 23724), o que é
congruente com o facto de, pelo menos a 30/01/2004, o arguido ter tomado
conhecimento das movimentações de fundos relativas ao Terreno de Santo António
(E-mail de fls. 9626-9627);

c)

foi o interlocutor do BCP junto de Joaquim Miguel Paupério a propósito da
concessão pelo BCP à EA um empréstimo no montante de cerca de 600 milhões de
euros com a finalidade de permitir à EA: 1) adquirir imóveis ao BCP e 2) realizar
suprimentos à sua participada Townsend que viabilizassem a liquidação de
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responsabilidades que esta assumiu perante o BCP (Auto de Declarações de Joaquim
Paupério, a fls. 23715);
d)

propôs a Joaquim Miguel Paupério a aquisição da EA Internacional, SGPS,
Sociedade Unipessoal, Lda. (EAI) (Auto de Declarações de Joaquim Paupério, a fls.
23727);

e)

propôs a Joaquim Miguel Paupério a aquisição da CI (Auto de Declarações de
Joaquim Paupério, a fls. 23729) que foi formalmente alienada, pelo BCP à
Townsend, a 29/03/2004 fls. 5976, 2688, 11091, 11558, 11837, 12124, 12148,
12240, 12464;

f)

interveio na aquisição, por uma entidade do grupo BCP, de dívida sobre a forma de
papel comercial emitida pela CI em Junho de 2004 (Auto de Joaquim Miguel
Paupério, a fls. 23716);

g)

enviou e-mail, a 13/12/2004, ao arguido Filipe Pinhal dando o seu acordo no
“processo de aquisição do Grupo Edifícios Atlântico (EA) pelo Eng. Miguel
Paupério, e tendo em vista a reestruturação do passivo” que implicava,
designadamente, a concessão pelo BCP de um financiamento no montante €
97.392.839 à EA (E-mail a fls. 10397-10399 e artigos 94-100 da Contestação do
arguido Luís Gomes, a fls. 17773-17774).

18.

Desta forma prestou contributos causalmente relevantes para a realização dos factos
ilícitos.

19.

Concomitantemente, o arguido assegurou a redacção dos documentos de prestação de
contas consolidadas referentes ao ano de 2004 e submeteu-os ao Conselho de
Administração. Pelo que, para além da sua intervenção directa em factos patrimoniais
relevantes, o arguido tem uma intervenção decisiva na elaboração da informação financeira
submetida ao Conselho de Administração.

20.

(iii) Relativamente aos documentos de prestação de contas referentes a 2005 que eram não
completos, não verdadeiros e ilícitos (uma vez que, designadamente, não reflectiam (i) no
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Capital Próprio, em resultados líquidos transitados, e nos ajustamentos que para tal seriam
necessários aos activos e passivos inerentes às perdas concentradas na EA (fls. 12585v –
Quadro 17), (ii) os activos e passivos da CI (fls. 11110),
21.

O arguido havia prestado, em 2004, contributos causalmente relevantes para a discrepância
entre a situação patrimonial criada com a sua intervenção e o relato que dela é feito na
informação financeira do banco, o que subsistiu em 2005:
a)

foi o interlocutor do BCP junto de Joaquim Miguel Paupério a propósito da
concessão pelo BCP à EA um empréstimo no montante de cerca de 600 milhões de
euros com a finalidade de permitir à EA: 1) adquirir imóveis ao BCP e 2) realizar
suprimentos à sua participada Townsend que viabilizassem a liquidação de
responsabilidades que esta assumiu perante o BCP (Auto de Declarações de Joaquim
Paupério, a fls. 23715);

b)

o CC actuava por conta da Dazla (“cliente interno”) perante outros departamentos do
BCP (Auto de Declarações Gomes da Costa a fls. 23975-23976, Auto de Declarações
Lopes Raimundo a fls. 24064);

c)

propôs a Joaquim Miguel Paupério a aquisição da CI (Auto de Declarações de
Joaquim Paupério, a fls. 23729) que foi formalmente alienada, pelo BCP à
Townsend, a 29/03/2004 fls. 5976, 2688, 11091, 11558, 11837, 12124, 12148,
12240, 12464;

d)

interveio na aquisição, por uma entidade do grupo BCP, de dívida sobre a forma de
papel comercial emitida pela CI em Junho de 2004 (Auto de Joaquim Miguel
Paupério, a fls. 23716).

22.

Também neste ano o arguido assegurou a redacção dos documentos de prestação de contas
consolidadas, submetendo-os à aprovação do Conselho de Administração do BCP.

23.

(iv) Relativamente aos documentos de prestação de contas referentes a 2006 que eram não
completos, não verdadeiros e ilícitos (uma vez que, designadamente, não reflectiam (i) no
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Capital Próprio, em resultados líquidos transitados, e nos ajustamentos que para tal seriam
necessários aos activos e passivos inerentes, perdas no valor de € 300.000.000 (Quadro 17
a fls. 12585v) e (ii) os activos e passivos da CI (fls. 12584v – Quadro 11),
24.

O arguido havia prestado, em 2004, contributos causalmente relevantes para a discrepância
na informação financeira entre a situação patrimonial criada com a intervenção do
cúmplice e o relato que dela é feita que subsistiram em 2006786:
a)

foi o interlocutor do BCP junto de Joaquim Miguel Paupério a propósito da
concessão pelo BCP à EA um empréstimo no montante de cerca de 600 milhões de
euros com a finalidade de permitir à EA: 1) adquirir imóveis ao BCP e 2) realizar
suprimentos à sua participada Townsend que viabilizassem a liquidação de
responsabilidades que esta assumiu perante o BCP (Auto de Declarações de Joaquim
Paupério, a fls. 23715);

b)

propôs a Joaquim Miguel Paupério a aquisição da CI (Auto de Declarações de
Joaquim Paupério, a fls. 23729) que foi formalmente alienada, pelo BCP à
Townsend, a 29/03/2004 fls. 5976, 2688, 11091, 11558, 11837, 12124, 12148,
12240, 12464;

c)

interveio na aquisição, por uma entidade do grupo BCP, de dívida sobre a forma de
papel comercial emitida pela CI em Junho de 2004 (Auto de Joaquim Miguel
Paupério, a fls. 23716).

25.

O contributo deste arguido para o ilícito é assim duplo: intervém no processo contabilístico
numa posição central, sendo o último elemento da cadeia na sua elaboração, dado que é ele
quem apresenta os documentos de prestação de contas ao Conselho de Administração787, e
ao mesmo tempo intervém em factos patrimoniais.

786

Não procede, pois, o argumento esgrimido pelo arguido Luís Gomes nos arguidos 25-29 da sua contestação, fls.
17754-17755.
787
O arguido na sua contestação pretendeu demonstrar que o Centro Corporativo tinha um papel meramente
burocrático (artigos 35-49, a fls. 1775617763 No entanto, esta descrição não tem apoio na realidade dos autos como
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Secção III Da imputação subjectiva (facto típico subjectivo)
1.

O arguido praticou os factos supra descritos (Secção I do presente Capítulo) de forma
consciente e voluntária.

2.

É inquestionável que o arguido conhecia e quis:
a)

submeter ao Conselho de Administração do BCP os documentos de prestação de
contas consolidadas do BCP referentes aos anos de 2004 a 2005, porquanto se trata
de factos próprios;

b)
3.

praticar os factos patrimoniais acima descritos, porquanto se trata de factos próprios.

O arguido conhecia a verdadeira situação patrimonial, financeira e reditual do BCP e, por
isso, sabia que os documentos de prestação de contas consolidadas relativos aos anos de
2004 a 2006 não espelhavam de forma verdadeira e apropriada a situação do banco. Ainda
assim, o arguido quis preparar e submeter os documentos de prestação de contas
consolidadas para que o Conselho de Administração do BCP os aprovasse para divulgação.

4.

Ao actuar desta forma consciente e voluntária o arguido praticou com dolo directo (artigo
14.º/1 do Código Penal, ex vi artigo 32.º do RGCORD), na qualidade de cúmplice (artigo
16.º do RGCORD e 27.º/1 do Código Penal), as infracções que lhe são imputadas (artigos
7.º e 389.º/1/a CdVM).

5.

O conhecimento, pelo arguido, da verdadeira situação patrimonial, financeira e reditual do
BCP resulta do conhecimento que este tinha das entidades identificadas no presente
processo relativas à vertente imobiliária, da sua verdadeira natureza e situação patrimonial
e das operações por elas realizadas – o que é evidenciado (i) pela informação que o arguido
dispunha, (ii) pela sua participação directa nos factos e (iii) pela elevada experiência

já foi demonstrado no Capítulo I do presente Título VIII, em que se mostra que o Centro Corporativo tinha, à data
dos factos, efectivos poderes em sede de consolidação.
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profissional e elevado conhecimento do negócio bancário, em geral, e do BCP, em
particular.
6.

Com efeito, de entre os demais factos supra descritos (na Secção I do presente Capítulo)
destaca-se, em síntese, que o arguido:

7.

O arguido assume um papel manifestamente central no âmbito da vertente imobiliária
uma vez que:
a)

foi o interlocutor de Joaquim Miguel Paupério no que respeita à aquisição da Dazla,
conjuntamente com o arguido Filipe Pinhal (Auto de Joaquim Miguel Paupério, a fls.
23722 e 23723);

b)

o arguido dirigia o Centro Corporativo (departamento com 4 a 5 colaboradores no
máximo, incluindo o director – fls. 24308), que actuava por conta da Dazla (“cliente
interno”) perante outros departamentos do BCP (Auto de Declarações Gomes da Costa a fls.
23975-23976, Auto de Declarações Lopes Raimundo a fls. 24064) e que sabia da passagem das

perdas acumuladas das off shore para investimentos no sector imobiliário (Auto de
Declarações do arguido António Castro Henriques, fls. 21426);
c)

acompanhou, por parte do BCP, a entrega da Juwain em dação em pagamento da
dívida da Dazla (Auto de Joaquim Miguel Paupério, a fls. 23714 e 23724), o que é
congruente com o facto de, pelo menos a 30/01/2004, o arguido ter tomado
conhecimento das movimentações de fundos relativas ao Terreno de Santo António
(E-mail de fls. 9626-9627 e artigos 62-63 Contestação do Arguido Luís Gomes, a fls.
17765-17766) e com a afirmação do arguido Alípio Dias no sentido de que “(…)
operações relacionadas com a EA eram totalmente geridas pelo Centro Corporativo,
que elaborou todos os documentos relacionados com esta operação [Terreno de
Santo António] e promoveu a respectiva execução pela Direcção de Corporate (…)”
(artigo 369 da contestação de Alípio Dias, a fls. 17331 e documento a fls. 17436)
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d)

em Janeiro de 2004 teve uma conversa telefónica com João Lopes Raimundo (que
actuava, à data, no BCP no âmbito do Private Banking (Auto Declarações João
Lopes Raimundo, a fls. 24044) sobre a operação DAZLA / Juwain e conversou com
o arguido António Castro Henriques informando-o de que “a promessa de venda foi
rescindida, as acções da Juwain foram entregues no Banco e que as condições de
movimentação da “escrow account” [conta garantia] já acordadas salvaguardam de
forma adequada os riscos e contingências identificados” (como resulta da troca de email de 30/01/2004, a fls. 9626 e 9626v., 12549);

e)

foi o interlocutor do BCP junto de Joaquim Miguel Paupério a propósito da
concessão pelo BCP à EA um empréstimo no montante de cerca de 600 milhões de
euros com a finalidade de permitir à EA: 1) adquirir imóveis ao BCP e 2) realizar
suprimentos à sua participada Townsend que viabilizassem a liquidação de
responsabilidades que esta assumiu perante o BCP (Auto de Declarações de Joaquim
Paupério, a fls. 23715, 23728);

f)

propôs, em 2004, a Joaquim Miguel Paupério a aquisição da CI (Auto de
Declarações de Joaquim Paupério, a fls. 23729);

g)

propôs a Joaquim Miguel Paupério a aquisição da EA Internacional, SGPS,
Sociedade Unipessoal, Lda. (EAI) (Auto de Declarações de Joaquim Paupério, a fls.
23727);

h)

interveio na aquisição de dívida sobre a forma de papel comercial emitida pela CI
(Auto de Joaquim Miguel Paupério, a fls. 23716);

i)

enviou e-mail, a 13/12/2004, ao arguido Filipe Pinhal dando o seu acordo no
“processo de aquisição do Grupo Edifícios Atlântico (EA) pelo Eng. Miguel
Paupério, e tendo em vista a reestruturação do passivo” o que implicava,
designadamente, a concessão pelo BCP de um financiamento no montante €
97.392.839 à EA (E-mail a fls. 10397-10399 e artigos 94-100 da Contestação do
arguido Luís Gomes, a fls. 17773-17774).
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8.

Em virtude da prova constante dos autos apenas evidenciar intervenções relevantes do
arguido em factos posteriores a 2003 não se pode concluir, para além de qualquer dúvida
razoável, que o arguido tenha actuado dolosamente em 2003. Todavia, é manifesto que:

9.

Atenta a intervenção pormenorizada que o arguido Luís Gomes teve na vertente imobiliária
e a natureza articulada dos factos é inquestionável que o arguido bem sabia, pelo menos
desde 2004, que estava a operar uma dissimulação de perdas. Com efeito, as operações em
que interveio, não raras vezes da sua própria iniciativa, denotam que o arguido sabia, e
muitas vezes propunha, a realização de operações que visavam munir a EA de meios que a
permitissem amortizar o empréstimo de mais de € 600 milhões que o próprio BCP, com a
intervenção do arguido, concedera à EA. Operações que só se compreendem num quadro
de dissimulação de perdas anteriormente realizadas.

10.

Ademais, por força do exercício das suas funções no Centro Corporativo, todas as
operações materiais e relevantes para o BCP tinha de ser e foram do seu conhecimento. O
que é evidenciado pelo facto de ao arguido Luís Gomes ter sido dado conhecimento do email, em 30/12/2003, em que Miguel Magalhães Duarte solicitou, por e-mail, a Helena
Soares Carneiro (da sucursal de Cayman do BCP) (i) a realização de transferências, por
utilização dos limites aprovados ainda disponíveis, com data de 30/12/2003, das contas das
17 off-shore Cayman para as contas das respectivas sub-holdings (Geafield, Meadowcroft,
Osterdal, Daman); (ii) a transferência de responsabilidades das 17 off-shore Cayman para
as contas individuais de Moreira Rato, Ilídio Duarte Monteiro e João Bernardino Gomes e
(iii) o encerramento das contas das 17 off-shore Cayman (até 31/12/2003) e mantendo-se as
contas de títulos que as 17 off-shore Cayman detinham (fls. 13626-13627).

11.

Aliás, ao arguido Luís Gomes era reconhecido grande poder de decisão sobre matérias de
decisão contabilística, nos anos em que foi Director do Centro Corporativo do BCP,
mesmo para além das funções e competências que já derivavam dessa função (Auto de
Declarações Lopes Raimundo a fls. 24052). Com efeito, como o arguido António Castro
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Henriques afirmou, perante a CMVM, de forma expressiva e convincente: “Agora
independentemente das questões formais, uma coisa era para mim evidente: o poder
informal de decisão sobre matérias de consolidação contabilística residia no CC [Centro
Corporativo], sobretudo na época em que o Dr. LG [Luís Gomes] era o responsável pelo
CC [Centro Corporativo] porque tinha formação e experiência específicas na matéria. As
matérias de poder informal residem nas pessoas e nem sempre reflectem apenas no que
está escrito no organigrama.” (Auto de Declarações, a fls. 21475).
12.

O que é confirmado pela testemunha Vítor Ribeirinho (auditor externo do BCP) que
declarou perante a CMVM que as provisões, bem como as matérias críticas relacionadas
com as demonstrações financeiras eram na generalidade discutidas pelo auditor externo
com o arguido António Rodrigues e com o arguido Luís Gomes (enquanto este foi
responsável pelo Centro Corporativo) (Auto de Declarações de Vítor Ribeirinho, a fls.
23352).

13.

Não se identificam elementos que excluam a ilicitude ou a culpabilidade do agente, pelo
que se confirma a responsabilidade indiciada pela realização dos tipos legais de infracção
acima citados.

Secção IV Dos concursos
1.

Cada uma das infracções ao artigo 7.º do CdVM constitui uma contra-ordenação muito
grave, sancionável com coima de € 25.000 a € 2.500.000, nos termos do artigo 388.º/1/a do
CdVM.

2.

Contudo, nos termos dos artigos 16.º/3 e 18.º/3 do RGCORD, a cumplicidade é sancionada
com a redução, para metade, dos limites máximo e mínimo da coima aplicável. Pelo que,
no caso concreto, a cumplicidade é sancionado com coima entre € 12.500 e € 1.250.000.

3.

Nos termos dos artigos 7.º, 389.º/1/a e 401.º do CdVM, 10.º do Código Penal, ex vi artigo
32.º do RGCORD e 16.º do RGCORD e 27.º/1 do Código Penal são-lhe imputadas três
infracções (a título de cumplicidade na divulgação dos documentos de prestação de contas
referentes aos anos de 2004 a 2006) em concurso real e efectivo.
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Secção V Da medida da sanção
Na determinação da sanção aplicada foram ainda consideradas as seguintes circunstâncias,
nos termos do artigo 405.º/1, 2 e 4 do CdVM, do artigo 18.º do RGCORD, e do artigo 71.º
do Código Penal, aplicável ex vi do artigo 32.º RGCORD:
a) a situação socioeconómica acima da média do Arguido;
b) a sua conduta anterior: assegurou a redacção e aprovou submeter ao Conselho de
Administração do BCP, designadamente, os documentos de prestação de contas do
BCP referentes aos anos de 1999 até 2003;
c) o facto de o arguido não ter antecedentes contra-ordenacionais na área dos mercados
de valores mobiliários;
d) o grau de culpa do arguido:
i.

o facto de ter sido Director do BCP, pelo menos, desde 1995;
o arguido era, pois, uma pessoa com elevada experiência profissional e elevado
conhecimento das áreas bancária e de valores mobiliários, em geral, e do BCP,
em particular; bem conhecendo os especiais deveres de transparência que sobre
si recaíam e os efeitos nocivos para o mercado e para a confiança neste de
informação não transparente, sobretudo a relativa à situação económicofinanceira;

ii.

a sua conduta posterior não revelou qualquer espécie de arrependimento ou
tentativa espontânea de repor a qualidade da informação ou de compensar os
investidores que tenham sido influenciados nas suas decisões pela informação
que recebiam;

e) O grau de ilicitude dos factos concretos praticados pelo arguido:
i.
ii.

a sua intervenção em factos patrimoniais entre 2003 e 2006;
violação dos deveres de completude e licitude em três das infracções;
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iii.

o tempo prolongado em que durou a sua contribuição para os factos e a
diversidade de condutas praticadas.

f)

Quanto ao grau de ilicitude reflectido nos efeitos em relação ao BCP:
(i)

o facto do BCP ser uma instituição de crédito autorizada para o exercício de
todas as actividades de intermediação financeira (fls. 8057-8278);

(ii)

a dimensão internacional que o BCP assumiu (mais de 1.600 sucursais, 4,6
milhões de clientes, numa rede que incluía múltiplos escritórios de representação
e Bancos na Polónia, Grécia, Turquia, Roménia, Nova Iorque, Angola,
Moçambique) (fls. 8057-8278);

(iii) o facto do BCP se ter tornado o maior banco privado português e o efeito
sistémico que daí deriva.
g) Quanto ao grau de ilicitude reflectido nos efeitos em relação ao mercado:
i.

o facto do BCP ser um emitente com acções admitidas à negociação na Bolsa de
Valores de Lisboa desde 1987, que pertencem ao PSI 20 (índice que reúne as
acções mais líquidas) desde 31/12/1992 (data em que foi criado) (fls. 6086-6088,
11789-11790, 11807-11819, 14144 e 14145);

ii.

o facto do BCP ter chegado a ter mais de 200.000 accionistas e de as acções do
BCP terem, entre 2003 e 2006, um free-float (acções pertencentes a participantes
não qualificados) sempre superior a 50% (fls. 7343, 7539, 7701, 7909v,
14158v);
(fls. 7613 e 12596, 13490-13495, 13497-13504, 13505-13515, 13516-13518,
13519-13531, 13532-13538, 13539-13548, 13549, 13550-13554, 21750);

iii.

o facto do BCP ter sido um emitente cotado internacionalmente desde 1996 até
2003 na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE – New York Stock Exchange)
e ter sido um emitente cotado internacionalmente até 2003 nas Bolsa de Valores
de Amesterdão (Euronext Amesterdam), Londres (London Stock Exchange) e
Frankfurt (Frankfurt Stock Exchange) (fls. 7341v e 8057-8278);
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iv.

o facto do valor declarado (pelo BCP) de capitais próprios ter chegado a estar
sobreavaliado em 21% em 2002 e 2003 e em 17% em 2004 (fls. 12591v –
Quadro 21);

v.

o período de tempo durante o qual o arguido sabia que o mercado não tinha
conhecimento de documentos de prestação de contas do BCP que dessem uma
imagem verdadeira e apropriada da situação económico-financeira da
sociedade e dos resultados das operações por esta realizadas (pelo menos desde
2004 até 2006);

vi.

o facto da ocultação das perdas ter terminado após a publicitação, por iniciativa
de terceiros, de alguns dos factos que geraram as perdas sofridas pelo BCP (fls.
12540-12547);

vii.

só nas contas referentes a 31/12/2007, divulgadas a 24/04/2008 no SDI, o BCP
introduziu correcção às contas passadas de molde a que a informação financeira
divulgada passasse a ser verdadeira e apropriada (fls. 7228, 8057-8277, 81898190 e 13639).

Secção VI Da determinação da sanção
1.

Com os fundamentos expostos, deliberou o Conselho Directivo da CMVM aplicar ao
Arguido:
a)

uma coima de € 150.000 (cento e cinquenta mil euros), nos termos dos artigos
389.º/1/a e 388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima
de € 12.500 a € 1.250.000, nos termos dos artigos 16.º/3 e 18.º/3 do RGCORD,
conjugado com o artigo 27.º/1 do Código Penal (ex vi artigo 32.º do RGCORD); pela
divulgação de informação não verdadeira a 11/04/2005;

b)

uma coima de € 150.000 (cento e cinquenta mil euros), nos termos dos artigos
389.º/1/a e 388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima
de € 12.500 a € 1.250.000, nos termos dos artigos 16.º/3 e 18.º/3 do RGCORD,
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conjugado com o artigo 27.º/1 do Código Penal (ex vi artigo 32.º do RGCORD); pela
divulgação de informação não verdadeira a 20/04/2006;
c)

uma coima de € 150.000 (cento e cinquenta mil euros), nos termos dos artigos
389.º/1/a e 388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima
de € 12.500 a € 1.250.000, nos termos dos artigos 16.º/3 e 18.º/3 do RGCORD,
conjugado com o artigo 27.º/1 do Código Penal (ex vi artigo 32.º do RGCORD) pela
divulgação de informação não verdadeira a 28/06/2007;

2.

A moldura concursal abstracta situa-se entre € 12.500 (doze mil e quinhentos euros) e €
2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos termos do artigo 19.º do RGCORD.
A moldura concursal concreta situa-se entre € 150.000 (cento e cinquenta mil euros) e €

3.

450.000 (quatrocentos e cinquenta mil euros), nos termos do artigo 19.º RGCORD.
4.

Feito o cúmulo jurídico das coimas concretamente aplicadas, supra referidas, nos termos
do citado artigo 19.º RGCORD, e atentas as circunstâncias do caso concreto, o Conselho
Directivo deliberou aplicar ao Arguido a coima única de € 250.000 (duzentos e cinquenta
mil euros).

Sanção acessória

5.

Tendo em consideração o descrito na Medida da Sanção e o disposto nos artigos 404.º e
405.º do CdVM e 21.º do RGCORD, o Conselho Directivo deliberou aplicar,
cumulativamente com a coima referida supra, a sanção acessória de inibição do exercício
de funções de administração, direcção, chefia ou fiscalização e, em geral, de representação
de quaisquer intermediários financeiros no âmbito de alguma ou de todas as actividades de
intermediação em valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros (artigo 404.º, n.º
1, alínea c) do CdVM) pelo período de 3 (três) anos.

6.

A referida sanção acessória é:
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a)

Adequada aos fins de prevenção geral e especial788, uma vez que a consistência da
conduta do agente demonstrou que o mesmo violou manifesta e gravemente os
deveres que são inerentes ao exercício dos cargos que desempenhou. Com efeito,
como referem ANTÓNIO DE OLIVEIRA MENDES e JOSÉ DOS SANTOS
CABRAL789, “Sendo a sanção acessória, como a própria terminologia indica, um
mais relativamente à sanção principal – coima -, a mesma não pode deixar de ser
considerada, como doutamente refere Figueiredo Dias relativamente às penas
acessórias, uma censura adicional pelo facto cometido pelo agente, desempenhando
uma função preventiva adjuvante da coima790”;

b)

Necessária, dado que a prática da contra-ordenação pelo agente prejudicou a
estabilidade e a confiança do mercado, essenciais num clima de crise nacional e
internacional e em que a confiança nos operadores financeiros é um pilar
fundamental791. Com efeito, é fundamental que o arguido não possa, pelo exercício
das funções de que vem inibido, suscitar novas suspeições sobre a credibilidade das
instituições em que venha a exercer funções;

c)

Proporcional792, tendo em conta a gravidade e perigo concretos que a conduta do
agente provocou no mercado de instrumentos financeiros, o prolongamento no tempo

788

Cf. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 21 de Fevereiro de 2007, Processo n.º 7818/2006-3, no qual é
referido, a propósito da sanção inibitória de proibição de conduzir veículos com motor que “tem a natureza de uma
pena acessória e traduz-se numa censura adicional pelo crime praticado, por se revelar especialmente censurável e
visa o efeito de prevenção geral de intimidação e de prevenção especial”.
789
Notas ao Regime Geral das Contra-Ordenações e Coimas, 2.ª Edição, 2004, Almedina, p. 66.
790
Direito Penal Português Parte Geral II – As Consequências Jurídicas do Crime, 1.ª Edição, 1993, p. 96.
791
Referem SIMAS SANTOS e LOPES DE SOUSA, anotando o artigo 21.º do RGCORD, que “A interdição [do
exercício de profissões ou actividades] só pode ser decretada, como resulta do n.º 2 do art. 21.º-A, quando há uma
relação entre a contra-ordenação e a função ou actividade exercida e se mostra inequivocamente que há (…)
violação grave dos deveres que o exercício desta impõe. Trata-se de casos em que a prática da contra-ordenação é
susceptível de ter reflexos negativos directos e evidentes na própria função pública ou de interesse público exercida,
designadamente afectando o seu prestígio.” Cf. Contra-Ordenações, Anotações ao Regime Geral, 4.ª Edição,
Fevereiro 2007, Vislis Editores, p. 229.
792
Afirmam os mesmos autores que, “para além do preenchimento dos requisitos legais de que depende a aplicação
das sanções, deverá ser formulado, na decisão condenatória, um juízo fundamentado sobre as razões ligadas à
gravidade da infracção e à culpa do agente que justificam, em termos de razoabilidade e proporcionalidade, a
aplicação da sanção”. Cf. Contra-Ordenações, Anotações ao Regime Geral, ob cit…, p. 227.
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das suas condutas e os efeitos provocados, a dimensão dos prejuízos não reportados
nas contas do BCP, o facto de este ser uma das maiores instituições financeiras do
país – com o impacto que isso tem no sistema financeiro português –, a sofisticação
da metodologia utilizada para obter a falta de qualidade da informação financeira e o
elevado grau de culpa documentado nos factos. Em acréscimo, e conforme já
resultou provado nos capítulos supra, o agente, pelo âmbito das suas funções e
responsabilidade na esfera da pessoa colectiva em causa, possuía um especial dever
de não cometer a infracção.

Capítulo XII Arguido B.
Secção I Dos factos praticados pelo arguido
1.

Arguido B.:

2.

Assumiu os seguintes cargos no BCP:
a) De Março de 1995 a Março de 2001 exerceu funções de chefe de gabinete do
Presidente do Conselho de Administração do BCP (Jardim Gonçalves); (11206)
b) De Março de 2001 a Março de 2006 exerceu funções de Administrador do BCPI; (fls.
11206, 11691v., 17183)

c) Desde 14 de Março de 2006 exerce funções de responsável pelo Centro Corporativo
(CC) do BCP; (fls. 8385, 11206-11211 e 11338-11344, 11691v.-11692, CONT Arguido B. (139. –
148., fls. 17826-17829), Auto de Declarações de Gonçalves da Silva fls. 23422, Auto de Declarações de
Belmira Cabral fls. 23386);

d) Foi designado Administrador da CI para o triénio 2007/2009 (fls. 3997, 6070, 9382-9383,
12370, 12505).

3.

Enquanto Responsável pelo CC do BCP:
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a) Assegurava a redacção dos documentos de prestação de contas consolidadas do Grupo
BCP (Auto de Declarações de Belmira Cabral fls. 23337, Auto de Declarações de Gonçalves da Silva
fls. 23421, Auto de Declarações Cunha Ribeirinho fls. 23340, 23344-23345, Auto de Declarações de
Virgílio Repolho fls. 22876, Auto de Declarações de Miguel Magalhães Duarte fls. 21746), quando o

CC tinha uma área específica responsável pela redacção das contas consolidadas até
Maio de 2009, altura em que as contas consolidadas passaram a ser responsabilidade
da Direcção da Contabilidade (Auto de Declarações de Belmira Cabral fls. 23337, Auto de
Declarações Gonçalves da Silva fls. 23421, Auto de Declarações de Cunha Ribeirinho fls. 23340,
23344-23345, Auto de Declarações de Virgílio Repolho fls. 22876, Auto de Declarações de Belmira
Cabral fls. 23337-23338, Auto de Declarações de Belmira Cabral, fls. 23385 – 23386, Auto de
Declarações de Gonçalves da Silva fls. 23437 – 23444, Auto de Declarações de Rui Coimbra fls.
22909);

b) O Departamento de Consolidação do CC não definia o perímetro de consolidação mas
recebia instruções que lhe eram comunicadas pelo director do Centro Corporativo na
matéria, nomeadamente a necessidade de inclusão de SPE (Special Purpose Entities)
no perímetro (Auto de Declarações de Gonçalves da Silva fls. 23424 – 23428, Auto de Declarações
de Cunha Ribeirinho fls. 23345 – 23346, Auto de Declarações Gonçalves da Silva fls. 23437 – 23444);

c) As ordens vindas do CC tinham um estatuto especial em matéria de concessão de
crédito internacional, dado que nas operações originadas nestes departamentos a área
internacional apenas actuava numa perspectiva administrativa ou operacional (AUTO
DECLR Lopes Raimundo, fls. 24047);

d) A DENR tinha como interlocutores de clientes internos o CC e a DRI (Auto de
Declarações de Gomes da Costa fls. 23965-23966, 23975, Auto de Declarações de Costa Oliveira fls.
22365 – 22368);

e) O CC tinha como cliente interno a DAZLA (Auto de Declarações de Gomes da Costa fls.
23975 – 23976, Auto de Declarações de Lopes Raimundo, fls. 24064);
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f)

Era o Centro Corporativo quem fazia o acompanhamento e centralização das
participações financeiras detidas pelo BCP entre 1997 e 2007, independentemente da
sua dimensão (Auto de Declarações de Cunha Ribeirinho, fls. 23361);

g) Durante o mandato do arguido o Centro Corporativo solicitou os processamentos
relativos (i) a 14/06/2006, à aquisição pelo BCP à Seguros e Pensões Gere, SGPS,
S.A. de 5.75% da CI (fls. 4004), (ii) a 26/07/2006, à aquisição pelo BCP à EAI de
acções representativas de 5,75% do capital da CI (fls. 4003);
4.

Em relação à contratação com o ABN, a 28/11/2002, recebeu poderes para exercer, em
nome e por conta do BCP, as procurações, datadas de 28/11/2002, emitidas pelas off-shore
Cayman (supra descritas); ao abrigo destes poderes, celebrou, a 29/11/2002, o contrato
com o ABN AMRO (fls. 3326v, 5313, 6145, 9851, 9892, 3299v, 9806-9807793)).

Secção II Do não preenchimento do facto típico subjectivo – Decisão de arquivamento
1.

O arguido foi acusado, a título de cumplicidade, pela prática de comunicação ou
divulgação de informação não completa, não verdadeira e ilícita (artigos 7.º, 389.º/1/a e
401.º do CdVM, 64.º, 65.º e 406.º do CSC, 10.º do Código Penal, ex vi artigo 32.º do
RGCORD e 16.º do RGCORD)

2.

À luz das regras de experiência comum, por não ter ficado provado que lhe tenha sido
transmitido ou que o arguido tenha tido conhecimento de quais as verdadeiras razões
subjacentes ao negócio ABN e das perdas geradas pelas off-shore Cayman, não se pode
criar a convicção no julgador de que fosse expectável que um agente colocado na mesma

793

Na CONT Arguido B. 31. -35., fls. 177696-17797 afirma-se que a única prova que a CMVM tem é a constante de
fls. 9806-9808 de onde não decorre que Arguido B. tenha assinado o contrato. No entanto consta nomeadamente de
fls. 3326v, 5313 a sua designação como representante, e a fls. 6145, 9851 o contrato com o seu nome, embora não
assinado por si, pelo que não assiste razão ao arguido. Por outro lado, o relatório de auditoria do próprio BCP afirma
a fls. 3299v que interveio na contratação inicial. O que é consistente com a versão do contrato em vigor na altura
constante de fls. 6111-6145, versão dada como definitiva do contrato pelo ABN. Tendo sido designado
representante, tendo intervindo junto do ABN como se vê de fls. 9806-9808 e tendo o ABN considerado a versão
fidedigna aquela de onde consta o seu nome como representante não se pode senão concluir que outorgou o contrato
com o ABN.
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situação do arguido se questionasse sobre a natureza e razão de ser das operações em que
interveio.
3.

Não se pode, pois, considerar que exista prova para além de qualquer dúvida razoável de
que o arguido tenha intervindo sabendo a origem do passivo e que estava a contribuir para
a operação de substituição da posição de devedor das off-shore Cayman para a EA.

4.

Por isso mesmo, não se pode concluir para além de qualquer dúvida razoável que quando
intervém em Junho e Julho de 2006 em operações sobre a CI, tivesse a indispensável
percepção do significado de ocultação destas operações, dado que não se provou de forma
inequívoca que conhecesse os fundamentos últimos para as mesmas.

5.

Por tudo quanto ficou exposto, não se encontram provados os factos essenciais para o
preenchimento do tipo contra-ordenacional em causa.

6.

O princípio in dubio pro reo exige que perante factos incertos, em relação aos quais se
suscitam dúvidas no espírito do julgador/decisor, não se prejudique o arguido.

7.

Deste modo, e nos termos do artigo 54.º, n.º 2 do RGCORD, procede-se ao
arquivamento do presente processo de contra-ordenação, relativamente ao Arguido
B.
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Mais se adverte os arguidos, nos termos do artigo 58.º do RGCORD, de que:
a.

A presente condenação torna-se definitiva e exequível se não for judicialmente impugnada
nos termos do artigo 59.º do RGCORD.

b.

O Tribunal competente para a impugnação é, nos termos do artigo 417.º do CdVM, o
Juízo de Pequena Instância Criminal de Lisboa.

c.

Em caso de impugnação judicial, o tribunal pode decidir mediante audiência ou, caso o
arguido, o Ministério Público e a CMVM se não oponham, mediante simples despacho.

d.

Tornando-se definitiva ou transitando em julgado a presente condenação, deverá o
arguido proceder ao pagamento da coima no prazo máximo de dez dias a contar do dia em
que esta se tornou definitiva ou transitou em julgado.

e.

Em caso de impossibilidade de pagamento tempestivo, deve o arguido comunicar o facto
por escrito à CMVM.

f.

Não é aplicável aos processos de contra-ordenação instaurados e decididos nos termos do
CdVM a proibição de reformatio in pejus, nos termos do artigo 416.º, n.º 8 do mesmo
Código. Ou seja, no presente caso, havendo recurso, a sanção pode ser agravada pelo
tribunal.

Mais se informa que nos termos do artigo 406.º, n.º 2, do CdVM, “o produto das coimas e do
benefício económico apreendido nos processos de contra-ordenação reverte integralmente para
o Sistema de Indemnização aos Investidores”, criado pelo Decreto-Lei n.º 222/99, de 22 de
Junho, “independentemente da fase em que se torne definitiva ou transite em julgado a decisão
condenatória”.

Nos termos do artigo 422.º do CódVM: “1 – Decorrido o prazo de impugnação judicial, a
decisão da CMVM que condene o agente pela prática de uma ou mais contra-ordenações muito
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graves é divulgada através do sistema de difusão de informação referido no artigo 367.º, por
extracto elaborado pela CMVM ou na íntegra, mesmo que tenha sido requerida a sua
impugnação judicial, sendo, neste caso, feita expressa menção desse facto. 2 – A decisão judicial
que confirme, altere ou revogue a decisão condenatória da CMVM ou do tribunal de 1.ª
instância é comunicada de imediato à CMVM e obrigatoriamente divulgada nos termos do
número anterior.”

O Conselho Directivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
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