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Recurso (Contraordenação)

DECISÃO

(por mero despacho)

RELATÓRIO:

Pelo presente recurso de contra -ordenação, veio o BEST — BANCO ELETRÓNICO DE

SERVIÇO TOTAL, S.A., com sede na Praça Marquês de Pombal, n.° 3 - 3.° andar, Lisboa, matriculado

na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de registo e de pessoa colectiva

505149060, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 416.° do Código dos Valores Mobiliários

(doravante, CdVM), impugnar judicialmente a decisão da Comissão do Mercado de Valores

Mobiliários (CMVM), que o condenou no pagamento das seguintes coimas e nos seguintes moldes:

1. Uma coima de 6 25.000 (vinte e cinco mil euros) por cada uma das 3 violações do

dever de avaliação do caráter adequado das operações em função do perfil do cliente,

previsto no it.° I do artigo 314.° do CdVM ('conjugado com o n.°1 do artigo 314.°-B do

CdVM), o que constitui contraordenação muito grave, punível, nos termos do disposto nos

artigos 388.°, n.01, a) e 397.0, n.° 2, al. n), do CdVM, com coima entre e 25.000,00 (vinte e

cinco mil euros) e 65.000.000,00 (cinco milhões de euros).

"2. Uma coima de 625.000 (vinte e cinco mil euros) por cada uma das 37 violações do

dever de avaliação do carácter adequado da operação em função do perfil do cliente previsto

no n.° 1 do artigo 314°-A (conjugado coin o n.°1 do artigo 314.° e os n. °s I .e 4 do artigo

314.°-B), todos do CdVM, o que constitui contraordenação muito grape, punível, nos termos

do disposto nos artigos 388.°, n.°1, a) e 397.°, n.° 2, al. n), do CdVM, com coima entre

25.000,00 (vinte e cinco mil eu -os,, e e 5.000.000,00 (cinco milhões de ettros).
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"3. Uma coima de 6 12.500 (doze mil e quinhentos euros) por cada uma das 5

violações do dever de manter o registo do cliente, previsto no artigo 307.°-A, do CdVM

(conjugado com a alínea c) do n.° 2 do artigo 12.° do Regulamento da CMVM 2/2007), o que

constitui contraordenação grave, punível, nos termos do disposto nos artigos 388°, n° 1,

alínea b) e 397°, n° 5, alínea g), do CdVM, corn coima entre os 612.500,00 (doze mil e

quinhentos euros) e os 62.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil euros).

"4. Uma coima de 6 50.000 (cinquenta mil euros) por 1 violação do dever de evitar

conflitos de interesse na relação coin os clientes, previsto no artigo 309.0, n.° I, do CdVM, o

que constitui contraordenação muito grave, punível, nos termos do disposto nos artigos 388.°,

n.°1, a) e 397.0, n.° 2, al. c), do CdVM, com coima entre 6 25.000,00 (vinte e cinco mil euros)

e 5.000.000,00 (cinco milhões de euros).

"5. A moldura concursal das coimas aplicáveis ao Arguido situa-se, em abstrato, entre

e 25.000,00 (vinte e cinco mil euros) e HO 000 000 (dez milhões de euros), nos termos do

artigo 19.', n.os 2 e 3 do RGCORD.

"6. A moldura concursal concreta situa-se entre 6 50.000 (cinquenta mil euros) e e
1.112.500 (um milhão cento e doze mil e quinhentos euros), nos termos do artigo 19.° do

RGCORD.

"7. Atentas as circunstâncias, deliberou o Conselho de Administração desta Comissão

proceder ao cúmulo jurídico das diferentes sanções e condenar o Arguido, no presente

processo, numa coima única no montante de e75.000 (setenta e cinco mil euros).

"8. Atendendo, todavia, que o Arguido é uma pessoa coletiva e que é justo limitar, em

condições apropriadas, o impacto material da sanção sobre a entidade, considera-se que a

suspensão parcial da colina aplicada pode realizar de forma adequada e suficiente as

finalidades da punição.
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"9. Nos termos do artigo 415.°, n.os I a 3 do CVM, delibera o Conselho de
Administração suspender a execução de e25.000 (vinte e cinco mil euros) da coima aplicada,

pelo prazo de dois anos.

"10. Nos termos do art. 415.°, n.° 5, do Cód.VM, proceder-se-á à execução da

integralidade da sanção aplicada se, durante o tempo da suspensão, o Arguido praticar

qualquer ilícito criminal ou de mera ordenação social previsto no CdVM (..)",

Para tanto, o Recorrente apresentou conclusões.

Recebido o recurso e enviados os autos ao Ministério Público, este apresentou-os nos termos

do artigo 62.°, n.° 1 do RGCO, tendo, desde logo, suscitado duas questões prejudiciais:

- a primeira, a excepção de prescrição parcial do procedimento contra-ordenacional;

- a segunda, a título de excepção, considera que a decisão administrativa aparenta enfermar de

nulidade, por violação do artigo 58°, n° 1, al c) do RGCO, por falta de indicação das datas da

consumação das infracções.

Notificado o Recorrente para se pronunciar acerca da sua oposição ou não à decisão através

de simples despacho, com a cominação de, nada sendo dito, se considerar que não se opunha, veio o

mesmo declarar a sua não oposição à prolação de mero despacho.

O Ministério Público também declarou que não se opor à prolação de decisão por mero

despacho, o mesmo sucedendo com a CMVM.

A decisão por mero despacho poderá concretizar-se quando, em consonância com o n.° 4 do

artigo 416.° do CdVM, não se considere necessária a audiência de julgamento e os Arguidos, MP e a

CMVM não se oponham. Afigura-se ser esta a situação dos presentes autos, porquanto a solução a dar

ao thema decidendum se apresenta como evidente e não carece da produção de provas, uma vez que

existem questões meramente laterais e formais relativamente à materialidade das contra -ordenações,

mas que obstam ao prosseguimento dos autos.
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***

OBJECTO DA DECISÃO

O objecto da presente decisão cinge-se às seguintes questões:

- da prescrição parcial do procedimento contra-ordenacional;

- da nulidade da decisão administrativa por falta de indicação de factos que correspondam às

datas de consumação de infracções.

**If

SANEAMENTO:

O tribunal é competente em razão da matéria, da hierarquia e da nacionalidade.

- Da prescrição parcial do procedimento contra-ordenacional:

O Ministério Público, no douto despacho de apresentação a que alude o n.° 1 do artigo 62.° do

RGCO, ex vi do artigo 407.° do CdVM, considerou que se mostra prescrito o procedimento contra-

ordenacional pela prática das contra -ordenações por violação do dever previsto no artigo 314°-A, n.° 1

do CdVM (avaliação do carácter adequado das operações no âmbito da prestação do serviço de gestão

de carteiras), previstas pelo artigo 397°, n° 2, n) e puníveis pelo artigo 388°, n° 1, a), ambos do CdVM,

cuja consumação ocorreu em 31.03.2014, ou seja, infracções relativas aos clientes (1)

(2)

(13)

(16)

(5)II

1(8)

(3) (4)

(6) (7)

1 (11)

(17)

(14)

(9)

(12)

(15)

(10)
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Na sua óptica, contabilizando o prazo de 5 anos a que alude o artigo 418°, n.° 1 CdVM - versão

aplicável à data dos factos, acrescido do prazo máximo de 2 anos e 6 meses (artigo 28° do RGCO), e

do prazo de 160 dias [86 dias (2 meses e 26 dias, entre 09/03/2020 e 03/06/2020 - art. 6° da Lei n,°

16/2020, de 29/05) + 74 dias, entre 22/01/2021 e 05/04/2021 (art. 6°-B, n° 1 e n° 3 da Lei 1-A/2020, de

19/03 na versão da Lei 4-B/2021, de 01/02 e art. 4° deste último Diploma, conjugados com os arts. 5° a

7° da Lei 13-B/2021, de 05/04, diploma este que entrou em vigor a 06/04/2021)1, concluiu que este

conjunto de infracções viu o respectivo procedimento contra-ordenacional prescrito em 13.03.2022,

antes de beneficiar do início da contagem do prazo de suspensão de 6 meses previsto no artigo 27°-A,

n° 1, c) e n° 2 do RGCO.

Por sua vez, uma vez que a prescrição do procedimento contra-ordenacional também foi

matéria alegada pelo Recorrente, em sede da douta impugnação judicial apresentada, a CMVM, em

sede das suas doutas alegações escritas, considerou que a data de consumação das infracções em

causa é precisamente a data de 31.03.2014, já que estão em causa infracções permanentes.

São estes os factos que foram dados como provados em sede da decisão administrativa da

CMVM:

"Factos constantes da Acusação

C.1.1.1 Dos factos gerais

1. 0 BEST é um intermediário financeiro registado junto da CMVM, sob o n° 285, autorizado

para o exercício das seguintes atividades de intermediaçâ'o.financeira fls. 1 e 3):

a) Receção e transmissão de ordens por conta de outrem, desde 12/06/2001;

b) Negociação por conta própria, desde 06/12/2001;

c) Gestão de carteiras por conta de outrem, desde 28/06/2004;

d) Registo e depósito de instrumentos financeiros, desde 12/06/2001:

e) Consultoria para investimento, desde 12/06/2001;

f) Concessão de crédito, desde 15/05/2006;

g) Tomada firme e Colocação em oferta pública, desde 12/06/2001.
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C.1.1.2 Dos factos em especial

C.1.1.2.1 Da avaliação do caráter adequado das operações, no âmbito da prestação do

serviço de receção e transmissão de ordens

2. À data da prática dos factos objeto do presente processo de contraordenação, o Arguldo, de

forma a aferir os conhecimentos e experiência em matéria de investimento dos seus clientes,

utilizava um "Questionário de Perfil de Investimento" contendo as seguintes perguntas: (fls.

13, 204 e 205):

"1. Quais são as suas habilitações académicas?

O 1.0 ciclo ou inferior

O Entre o 2.° ciclo e o ensino secundário

H Formação superior em áreas não económico -financeiras ou de gestão

O Formação superior em áreas económico -financeiras ou de gestão

2. Como enquadra a sua experiência profissional anterior em áreas económico -financeiras

ou de gestão?

El Nenhuma

o Experiência até 2 anos

o Experiência de 2 a 5 anos

O Experiência superior a 5 anos

3. Como avalia os seus conhecimentos sobre instrumentos, produtos e mercados financeiros?
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• Nenhuma percepção dos riscos associados aos difèrentes instrumentos financeiros
o Alguma percepção dos riscos associados aos diferentes instrumentos financeiros

O Conhecimento dos riscos associados aos diferentes instrumentos financeiros

o Conhecimento total dos riscos associados aos diferentes instrumentos financeiros

4. Que tipo de investimento já efectuou ou conhece? Cada resposta assume experiência nos

produtos e instrumentos constantes das opções anteriores.

O Apenas Contas de Poupança e Depósitos

O Fundos Tesouraria ou Obrigações de Taxa Variável, Seguros Capitalização/PPR,

nomeadamente Unit Linked de risco médio/baixo

O Fundos Obrigações Taxa Fixa, Obrigações, Seg./PPR Unit Linked, produtos

alternativos (Estruturados/FEI), de risco mais elevado

O Fundos de Acções, Acções, Seguros Capitalização/PPR Unit Linked, produtos

alternativos de risco muito elevado

5. Quantas transacções (investimentos e desinvestimentos) efectua, em média, nos mercados

de capitais, por ano?

O Nenhuma

O Menos que 5

O Entre 5 e 20

O Mais do que 20

6. Qual o volume das operações com instrumentos financeiros (investimentos e

desinvestimentos) que efectua, em média, por ano?

O Nenhuma
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O Até 20.000 Euros

o Entre 20.000 e 70.000 Euros

O Mais do que 70.000 Euros"

3. (i) Ern 2 de agosto de 2010, o Arguido celebrou control°ode intermediação financeira coin

(conta D.O. n".~1, tendo utilizado o
"Questionário de Peril de Investimento" de modo a aferir os seus conhecimentos e experiência

,em matéria de investimento. (lls. 4660 e 3710-3711)

4. 0 Arguido não solicitou nem obteve do cliente

informação relativa à sua experiência em matéria de vinvestimentos que incluísse (a) o tipo de

serviços de intermediação financeira com que o cliente estava familiarizado, (b) a natureza, o

volume e a frequência das operações do cliente em concretos instrumentos financeiros, (C) o

período durante o qual foram realizadas as operações. (lls. 3710-3711)

5. Ao abrigo do referido contrato de intermediação financeira, o cliente adquiriu o seguinte

instrumento financeiro: (fls. 4351)

a) Notes "EUR 5Y CLN Brisa", com o ISIN: XS'1024684224, em 27 de fèvereiro de 2014.

6. (li) Em 7 de outubro de 2013, o Arguido celebrou contrato de intemediação financeira corn

(conta D.O. n' tendo utilizado o

"Questionário de Peifil de Investimento" de modo a aferir os seus conhecimentos e experiência

em matéria de investimento. (lis. 4661 e 3721)

7. 0 Arguido não solicitou nem obteve da cliente

infirmação relativa à sua experiência em matéria de investimentos que incluísse (a) o tipo de

serviços de intermediação financeira com que o cliente estava familiarizado, (b) a natureza, o

volume e a frequência das operações do cliente em concretos instrumentos financeiros, (c) o

período durante o qual foram realizadas as operações. (fls. 3721)

8. Ao abrigo do referido contrato de intermediação financeira, a cliente adquiriu o seguinte

instrumento financeiro: (lis. 4349)

b) Notes "EUR 3Y USA PRICE TARGET", com o ISINXS1022006750, em 18 de fevereiro

de 2014.
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9. (iii) Em 30 de dezembro de 2013, o Arguido celebrou contrato de intermediação financeira com

(conta D.O. deriMM, tendo utilizado o "Questionário
de Peril' de Investimento" de modo a aferir os seus conhecimentos e experiência em matéria de

investimento. (fls. 4662 e 3729)

10. O Arguido não solicitou nem obteve da cliente informação

relativa à sua experiência em matéria de investimentos que incluísse (a) o tipo de serviços de

intermediação financeira com que o cliente estava familiarizado, (b) a natureza, o volume e a

frequência das operações do cliente em concretos instrumentos financeiros, (c) o período

durante o qual foram realizadas as operações. (lls. 3729)

11. Ao abrigo do referido contrato de intermediação financeira, a cliente adquiriu o seguinte

instrumento financeiro: (fls. 4351)

c) Notes "ELM 31' USA PRICE TARGET", com. o ISIN X5'1022006750, em 18 de fevereiro

de 2014.

12. 0 Arguido agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos, os quais são

,ffictos próprios, que praticou (fls. 4660, 3710-3711, 4351, 4661, 3721, 4349, 4662, 3729 e

4351). Com efeito,

13. 0 Arguido sabia que:

a) Celebrou contrato de intermediação financeira coin

(conta D.O.

b) Não obteve do cliente

(fls. 4660 e 3710)

informação relativa à sua

experiência em matéria de investimentos que incluísse (a) o tipo de serviços de

intermediação financeira coin que o cliente estava jamiliarizado, (b) a natureza, o

volume e a frequência das operações do cliente em concretos instrumentos financeiros,

(c) o período durante o qual foram realizadas as operações; (fls. 3710-3711)

c) Ao abrigo do referido contrato, o cliente adquiriu o insirumentofinanceiro Notes "EIJI?

5Y CLN Brisa", com oISIN: XS1024684224; (fls. 4351)

d) Celebrou contrato de intermediação financeira coin

(conta D.O. n°

e) Não obteve da cliente

(fls. 4661 e 3721)

informação relativa à

sua experiência em matéria de investimentos que incluísse (a) o tipo de serviços de
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intermediação financeira com que o cliente estava familiarizado, (b) a natureza, o

volume e a fi-equência das operações do cliente em concretos instrumentos financeiros,

(c) o período durante o qual foram realizadas as operações; (lls. 3721)

O Ao abrigo do referido contrato, a cliente adquiriu o instrumento financeiro Notes "EUR

3Y USA PRICE TARGET", com o ISINXS1022006750; (fls. 4349)

g) Celebrou contrato de intermediação financeira com (conta

D.O. n° (fls. 4662 e 3729)

hj Não obteve da cliente informação relativa à sua

experiência em matéria de investimentos que incluísse (a) o 11Po de serviços de

intermediação financeira com que o cliente estava familiarizado, (b) a natureza, o

volume e a ft•equência das operaçõés do cliente em concretos instrumentos financeiros,

(c) o período durante o qual foram realizadas as operações; (lls. 3729)

i) Ao abrigo do referido contraio, a cliente adquiriu o instrumento financeiro Notes "EUR

3Y USA PRICE TARGET", com o ISINXS1022006750. (lis. 4351)

14. O Arguido quis praticar os factos supra descritos. (lis. 4660, 3710-3711, 4351, 4661, 3721,

4349, 4662, 3729 e 4351).

C.1.I.2.2 Da avaliação do caráter adequado das operações, no âmbito da prestação do

serviço de gestão de carteiras

15. À data da prática dos factos objeto do presente processo de contraordenação, de forma a aferir

os conhecimentos e experiência dos referidos clientes em matéria de investimento, o Arguido

utilizava um "Questionário de Pet:fil de Investimento" contendo as seguintes perguntas: (fls.

13, 204 e 205 efls. 3874, 3886, 3919, 3926, 3938, 3963, 3991, 3996, 4006, 4022, 4038, 4055,

4070, 4083, 4103, 41)7, 4129, 4135, 4148, 4153, 4164, 4168, 4184, 4187, 4195, 4202, 4206 e

4207, 4224, 4229, 4231, 4239, 4241, 4246, 4249, 4253, 4256 e 4263)

"I. Quais são as suas habilitações académicas?
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O I.° ciclo ou inferior

O Entre o 2.° ciclo e o ensino secundário

O Formação superior em áreas não económico -financeiras ou de gestão

o Formação superior em áreas económico -financeiras ou de gestão

2. Como enquadra a sua experiência profissional anterior em áreas económico -financeiras

ou de gestão?

o Nenhuma

o Experiência até 2 anos

o Experiência de 2 a 5 anos

O • Experiência superior a 5 anos

3. Como avalia os seus conhecimentos sobre instrumentos, produtos e mercados financeiros?

fl Nenhuma percepção dos riscos associados aos diferemes instrumentos financeiros

O Alvan° percepção dos riscos associados aos due rentes instrumentos financeiros

Li Conhecimento dos riscos associados aos diferentes instrumentos financeiros

O Conhecimento total dos riscos associados aos diferentes instrumentos financeiros

4. Que tipo de investimento já efectuou ou conhece? Cada resposta assume experiência nos

produtos e instrumentos constantes das opções anteriores.

O Apenas Contas de Poupança e Depósitos

O Fundos Tesouraria ou Obrigações de Taxa Variável, Seguros Capitalização/PPR,

nomeadamente Unit Linked de risco médio/baixo

O Fundos Obrigações Taxa Fixa, Obrigações, Seg./PPR Unit Linked, produtos

alternativos (Estruturados/FE., de risco mais elevado
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Recurso (Contraordenação)

O Fundos de Acções, Acções, Seguros Capitalização/PPR Unit Linked, produtos

alternativos de risco muito elevado

5. Quantas transacções (investimentos e desinvestimentos) efectua, em média, nos mercados

de capitais, por ano?

o Nenhuma

O Menos que 5

O Entre 5 e 20

o Mais do que 20

6. Qual o volume das operações com instrumentos financeiros (investimentos e
desinvestimentos) que efectua, em média, por ano?

o Nenhuma

ED Até 20.000 Euros

O Entre 20.000 e 70.000 Euros

o Mais do que 70.000 Euros"

16. À data da prática dos factos objeto do presente processo de contraordenação, de forma a aferir

os objetivos de investimento dos referidos clientes, o Arguido utilizava urn "Questionário de

Perfil de Investimento", contendo as seguintes perguntas: (/Is. 13, 204 e 205 efls. 3874, 3886,

3919, 3926, 3938, 3963, 3991, 3996, 4006, 4022, 4038, 4055, 4070, 4083, 4103, 4117, 4129,

4135, 4148, 4153, 4164, 4168, 4184, 4187, 4195, 4202, 4206 e 4207, 4224, 4229, 4231, 4239,

4241, 4246, 4249, 4253, 4256 e 4263)

"7. Qual o prazo médio previsto para os seus investimentos?

o Até .1 ano

[11 De 1 a 3 anos
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O De 3 a 5 anos

o Mais de 5 anos

8. Das seguintes opções, qual a que melhor descreve a sua atitude face aos investimentos?

o A prioridade é a preservação de capital, assumo apenas pequenas flutuações no valor

. dos investimentos

O Preocupo-me com a preservação do capital, mas pretendo potenciar a valorização e

nesse sentido permito flutuações

o Estou disposto a assumir maiores flutuações, p.ex.com investimentos especulativos, de

modo a potenciar a rentabilidade

o Estou disposto a assumir grandes flutuações, com vista a potenciar a máxima

rentabilidade possível

9. Ern média, qual a percentagent do património financeiro que estaria disposto a investir em

activos de risco médio ou elevado (Obrigações ou Fundos de Obrigações de taxa fixa, Acções

ou Fundos de Acções, Produtos Estruturados, entre outros)?

El Até 10%

O De 10% a 25%

O De 25% a .50%

• Mais de 50%"

17. Àdata da prática dos factos objeto do presente processo de contraordenação, de forma a aferir

a situação financeira dos referidos clientes, o Arguido utilizava um "Questionário de Petfil de

Investimento", contendo as seguintes perguntas: (fls. 13, 204 e 205 efis. 3874, 3886, 3919,

3926, 3938, 3963, 3991, 3996, 4006, 4022, 4038, 4055, 4070, 4083, 4103, 4117, 4129, 4135,

4148, 4153, 4164, 4168, 4184, 4187, 4195, 4202, 4206 e 4207, 4224, 4229, 4231, 4239, 4241,

4246, 4249, 4253, 4256 e 4263)
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"10. Qual é o nível dos seus rendimentos anuais regulares?

O Inferior a 12.000 Euros

O Entre 12.000 e 20.000 Euros

Ei Entre 20.000 Euros e 40.000 Euros

O Superior a 40.000 Euros

11. Qual é a principal fonte destes rendimentos?

o Ganhos de capital com investimentos imobiliários e/ou financeiros

o Rendas

o Pensões

o Trabalho

12. Qual é o peso dos seus compromissos financeiros e gastos mensais correntes, face ao seu

rendimento mensal?

O Superior a 90%

O Entre 90% e 80%

O Entre 80% e 50%

O Menos de 50%

13. Qual é o valor do seu património total actual, incluindo imobiliário e financeiro (líquido e

in

O Inferior a 150.000 Euros

o Entre 150.000 e 300.000 EUVOS
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O Entre 300.000 a 600.000 Euros

O Superior a 600.000 Euros"

18. Entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de março de 2014, o Arguido celebrou contratos de gestão de

carteira, sem ter solicitado nem obtido dos clientes informação suficiente relativamente aos

seus conhecimentos e experiência em matéria de investimento e situaçãojinanceira. Coin

efeito: (fls. 4679, 3876 e 3877, fls. 4681, 3889 e 3890, jl.s. 4685, 3876 e 3877,11s. 4687, 3927 e

392831s. 4688, 3933 e 3934, fls. 4693, 3965 a 3967,11s. 4697, 3994 e 3995, fls. 4698, 4000 a

4002,11s. 4699, 4008 e 4009, fls. 4701, 4017 e 4018,11s. 4705, 4041 e 4042, fls. 4708, 4053 e

4054,11s. 4712, 4071 e 407231s. 4715, 4084 e 408.5, lls. 4719, 4106 e 4107,11s. 4722, 4120 e

4121,11s. 4724, 4133 e 4134, 4725, 4133 e 4134,11s. 4728, 4145 e 4146,11s. 4730, 4154 e

4155,f1s. 4732, 4162 e 4163,f1s. 4733, 4166 e 4167,f1s. 4736, 4181 e 4182,f1s. 4737, 4185 e

4186,11s. 4739, 4196 e 4197, fls. 4740, 4199 e 4200, fls. 4741, 4203 e 4204,l1s. 4746, 4225 e

4226, 4747, 4227 e 4228,,f1s. 4748, 4234 e 42.35, fls. 4749, 4236 e 4237,11s. 4750, 4240 e

424131s. 4751, 4244 e 424.5, fis. 4752, 4250 e 4251, fls. 4753, 4254 e 425.531s. 4754, 4258 e

4259 ells. 4756, 4264 e 4265 ells. 3874, 3886, 3919, 3926, 3938, 3963, 3991, 3996, 4006,

4022, 4038, 4055, 4070, 4083, 4103, 4117, 4129, 4135, 4148, 4153, 4164, 4168, 4184, 4187,

4195, 4202, 4206 e 4207, 4224, 4229, 4231, 4239, 4241, 4246, 4249, 4253, 4256 e 4263)

19. 0 Arguido celebrou contratos de gestão de carteira com os seguintes clientes:

a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

i)

i)

3928)

4018)

I, conta D.O. n.°M

conta D.O. 11.°

conta D.O. n.°I

Milie conta D.O. 0.°

Vs. 4679, 3876 e 3877)

(fls. 4681, 3889 e 3890)

el (fls. 4685. 3876 e 3877)

(lis, 4687, 3927 e

Econta D.O. n.°

i (fls. 4688, 3933 e 3934)

, conta D.O. n.° (fls. 4693, 3965 a 3967)

conta D.O. n.°11~ (fls. 4697, 3994 e 3995)
conta D.O. n.° (lis. 4698, 4000 a 4002)

IIM, conta D.O. n.° • (fls. 4699, 4008 e 4009)
, conta D.0.17.~ (fls. 4701, 4017 e

conta D.O. n.° (ils, 4705, 4041 e 4042)



1)

in)

n)

o)

p)

s)
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4054)

4719, 4106 e 4107)

4134)

4146)

Recurso (Contraordenação)

conta D.O. n.' (lis. 4708, 4053 e

onta D.O. n.°

conta D.O. n.°

conta D.O. n.

conta D.O. n.°

conta D.O. 17.

(fls. 4712, 4071 e 4072)

111 (fls. 4715, 4084 e 4085)
conta DO. 11.0 (fls.

(fls. 4722, 4120 e 4121)

(fls. 4724, 4133 e 4134)

(fls. 4725, 4133 e

conta D.O. n.° (/7s. 4728, 4145 e

t) , conta D.O. n.° (lls. 4730, 4154 e 4155)

u) conta D.O. n.° (fis. 4732, 4162 e 4163)

v) conta D.O. ii.' (lis. 4733, 4)66 e 4167)

w) conta DO. ii. (lls. 4736, 4181 e

4182)

x)

y)

z)

aa)

bb)

cc) I

dd) I

ee)

ff)

gg)

4204)

4245)

conta D.O. n.` (fls. 4737, 4185 e 4186)

conta D.O. n.° (l1s. 4739, 4196 e 4197)

, conta D.O. n.° (fls. 4740, 4199 e 4200)

, conta D.O. n.° (fls. 4741, 4203 e

Mconta D.O. 17.0 (fls. 4746, 4225 e 4226)

conta D.O. n.1111~1 (fls. 4747, 4227 e 4228)

conta D.O. n.° (fls. 4748, 4234 e 4235)

conta D.O. n.° (lls. 4749, 4236 e 4237)

conta D.O. n. (fls. 4750, 4240 e 4241)

conta D.O. n. (f/s. 4751, 4244 e

hh) conta D.O. n.° ; (fls. 4752, 4250 e 4251)

ii) conta D.O. n.° ; (lls. 4753, 4254 e

4255)
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ii)

kk)

conta D.O. n.° ; (fls. 4754, 4258 e 4259)

conta D.O. n.° (fls. 4756, 4264 e 4265)

20. 0 Arguido solicitou aos referidos clientes o preenchimento do "Questionário de Perfil de

Investimento". (11s. 3874, 3886, 3919, 3926, 3938, 3963, 3991, 3996, 4006, 4022, 4038, 4055,

4070, 4083, 4103, 41)7, 4129, 4135, 4148, 4153, 4164, 4168, 4184, 4187, 4195, 4202, 4206 e

4207, 4224, 4229, 4231, 4239, 4241, 4246, 4249, 4253, 4256 e 4263)

21. Nas perguntas efetuadas aos clientes nos "Questionários de Perfil de lnvestimento".. Uls. 3874,

3886, 3919, 3926, 3938, 3963, 3991, 3996, 4006, 4022, 4038, 4055, 4070, 4083, 4103, 4117,

4129, 4135, 4148, 4153, 4164, 4168, 4184, 4187, 4195, 4202, 4206 e 4207, 4224, 4229, 4231,

4239, 4241, 4246, 4249, 4253, 4256 e 4263)

a)Nada é questionado sobre:

i) O tipo de serviços de intermediação financeira corn que o cliente está

familiarizado;

ii,) A natureza, o volume e a frequência das operações do cliente em concretos

instruinentos financeiros,

iii)0 período durante o qual foram realizadas as operações.

b) A ir?fbrmação relativa ao património do cliente não discriminava os ativos líquidos, os

investimentos e ativos imobiliários.

22. 0 Arguido não solicitou nem obteve dos clientes supra referidos informação sobre (i) o tipo de

serviços de intermediação.flnanceira com que o cliente está jamiliarizado, (ii) a natureza, o

volume e a frequência das operações do cliente em concretos instrumentos financeiros, (lii) o

período durante o qual firam realizadas as operações, e (iv) os ativos líquidos, os

investimentos e ativos imobiliários. (fls. 3874, 3886, 3919, 3926, 3938, 3963, 3991, 3996, 4006,

4022, 4038, 4055, 4070, 4083, 4103, 4)17, 4129, 4135, 4148, 4153, 4164, 4168, 4184, 4187,

4195, 4202, 4206 e 4207, 4224, 4229, 4231, 4239, 4241, 4246, 4249, 4253, 4256 e 4263)

23. 0 Arguido agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos, os quais são

factos próprios que praticou. Com efeito: (fls. 4679, 3876 e 3877, fls. 4681, 3889 e 3890, fls.

4685, 3876 e 3877,fls. 4687, 3927 e 3928,11s. 4688, 3933 e 3934, fls. 4693, 3965 a 3967,fls.

4697, 3994 e 3995,fls. 4698, 4000 a 4002, lis. 4699, 4008 e 4009,fls. 4701, 4017 e 4018, fls.

4705, 4041 e 4042,fls. 4708, 4053 e 4054,11s. 4712, 4071 e 4072, fls. 4715, 4084 e 4085,fls.
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Recurso (Contraordenação)

4719, 4106 e 4107,fls. 4722, 4120 e 4121,fls. 4724, 4133 e 4134,fls. 4725, 4133 e 4134,fls,

4728, 4145 e 4146, fls. 4730, 4154 e 4155,fls. 4732, 4162 e 4163,fls. 4733, 4166 e 4167,fls.

4736, 4181 e 4182,fls. 4737, 4185 e 4186,fls. 4739, 4196 e 4197, fls. 4740, 4199 e 4200,fls.

4741, 4203 e 420431s. 4746, 4225 e 4226,fls. 4747, 4227 e 4228,fls. 4748, 4234 e 4235, fls.

4749, 4236 e 4237,fls. 4750, 4240 e 4241,11s. 4751, 4244 e 424531s. 4752, 4250 e 4251, fls.

4753, 4254 e 4255, fls. 4754, 4258 e 4259 efls. 4756, 4264 e 4265 efls. 3874, 3886, 3919,

3926, 3938, 3963, 3991, 3996, 4006, 4022, 4038, 4055, 4070, 4083, 4103, 4117, 4129, 4135,

4148, 4153, 4164, 4168, 4184, 4187, 4195, 4202, 4206 e 4207, 4224, 4229, 4231, 4239, 4241,

4246, 4249, 4253, 4256 e 4263)

24. 0 Arguido sabia que:

a) Celebrou contratos de gestão de carteiras com os seguintes clientes:

i)

ii)

iii)

iv)

1.9

vi)

vii)

viii)

ix)

x)

3877)

3890)

3877)

e 3928)

3934)

3967)

4002)

4009)

4017 e 4018)

'cord° D.O. n.° (fls. 4679, 3876 e

conta D.O. 1h~ (fls. 4681, 3889 e

conta D.O. n.° (11s. 4685, 3876 e

et conta D.O. n.° (fls. 4687, 3927

Iconta D.O. n.11~ (11s. 4688, 3933 e

conta D.O. n.° (fls. 4693, 3965 a

conta D.O. 17,0

conta D.O. 12.°

conta D.O. n.°

(fls. 4697, 3994 e 3995)

(fls. 4698, 4000 a

(fls. 4699, 4008 e

conta D.O. n.°111.1111 (fls. 4701,
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xxix) conta D.O. n.° oh. 4747, 4227 e

4228)

, conta D.O. n.° 924228520007; (fls. 4748, 4234 e

4235)

xxxi) conta D.O. n.° (fls. 4749, 4236 e 4237)

xxxiz)1111111.111111~, conta D.O. n.° ; (fls. 4750, 4240 e

4241)

xxxiii) conta D.O. n.° • (fls. 4751,

4244 e 4245)

xxxiv, conta D.O. n.M11=1,• (fls. 4752, 4250 e 4251)
my) , conta D.O. n.° (lls. 4753,

4254 e 4255)

xxxvi) conta D.O. n.° (11s. 4754, 4258 e

4259)

xxxvi conta D.O. n.°11111=11 (fls. 4756, 4264 e

4265)

b) Solicitou aos referidos clientes o preenchimento do "Questionário de Perfil de

Investimento", de forma a aferir os seus conhecimentos e experiência em matéria de

investimento e situação financeira; (lls. 3874, 3886, 3919, 3926, 3938, 3963, 3991, 3996,

4006, 4022, 4038, 4055, 4070, 4083, 4103, 4117, 4129, 4135, 4148, 4153, 4164, 4168,

4184, 4187, 4195, 4202, 4206 e 4207, 4224, 4229, 4231, 4239, 4241, 4246, 4249, 4253,

4256 e 4263)

c) Não obteve dos referidos clientes informação relativa ao tipo de serviços de

intermediação financeira coin que os clientes se encontravam familiarizados; (fls. 3874,

3886, 3919, 3926, 3938, 3963, 3991, 3996, 4006, 4022, 4038, 4055, 4070, 4083, 4103,

4117, 4129, 4135, 4148, 4153, 4164, 4168, 4184, 4187, 4195, 4202, 4206 e 4207, 4224,

4229, 4231, 4239, 4241, 4246, 4249, 4253, 4256 e 4263)

d) Não obteve dos referidos clientes informação relativa à natureza, o volume e a

frequência das operações do cliente em concretos instrumentos financeiros; ffis. 3874,

3886, 3919, 3926, 3938, 3963, 3991, 3996, 4006, 4022, 4038, 4055, 4070, 4083, 4103,

4117, 4129, 4135, 4148, 4153, 4164, 4168, 4184, 4187, 4195, 4202, 4206 e 4207, 4224,

4229, 4231, 4239, 4241, 4246, 4249, 4253, 4256 e 4263)
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e) Não obteve dos referidos clientes informação relativa o período durante o qual foram

realizadas as operações; (fls. 3874, 3886, 3919, 3926, 3938, 3963, 3991, 3996, 4006,

4022, 4038, 4055, 4070, 4083, 4103, 4117, 4129, 4135, 4148, 4153, 4164, 4168, 4184,

4187, 4195, 4202, 4206 e 4207, 4224, 4229, 4231, 4239, 4241, 4246, 4249, 4253, 4256 e

4263)

f) A informação recolhida relativa ao património do cliente não discriminava os ativos

líquidos, os investimentos e ativos imobiliários. (fls. 3874, 3886, 3919, 3926, 3938, 3963,

3991, 3996, 4006, 4022, 4038, 4055, 4070, 4083, 4103, 4117, 4129, 4135, 4148, 4153,

4164, 4168, 4184, 4187, 4195, 4202, 4206 e 4207, 4224, 4229, 4231, 4239, 4241, 4246,

4249, 4253, 4256 e 4263)

25. 0 Arguido quis praticar os factos supra descritos. (11s. 4679, 3876 e 3877, fls. 4681, 3889 e

3890, fls. 4685, 3876 e 3877, fls. 4687, 3927 e 392811s. 4688, 3933 e 3934, fls. 4693, 3965 a

3967,11s. 4697, 3994 e 3995,fls. 4698, 4000 a 4002, fls. 4699, 4008 e 4009,11s. 4701, 4017 e

4018, fls. 4705, 4041 e 4042, fls. 4708, 4053 e 4054,fls. 4712, 407) e 4072, fls. 4715, 4084 e

4085,fls. 4719, 4106 e 4107,fls. 4722, 4120 e 4121, fls. 4724, 4133 e 4134,fls. 4725, 4133 e

4134, fls. 4728, 4145 e 4146,fls. 4730, 4154 e 4155,11s. 4732, 4162 e 4163, fls. 4733, 4166 e

4167,fls. 4736, 4181 e 4182,fls. 4737, 4185 e 4186,fls. 4739, 4196 e 4197,fls. 4740, 4199 e

4200, 4741, 4203 e 4204, fls. 4746, 4225 e 4226,11s. 4747, 4227 e 422831s. 4748, 4234 e

4235,fls. 4749, 4236 e 4237,fls. 4750, 4240 e 4241,fls. 4751, 4244 e 4245, fls. 4752, 4250 e

4251,fls. 4753, 4254 e 4255,fls. 4754, 4258 e 4259 efls. 4756, 4264 e 4265 efls. 3874, 3886,

3919, 3926, 3938, 3963, 3991, 3996, 4006, 4022, 4038, 4055, 4070, 4083, 4103, 4117, 4129,

4135, 4148, 4153, 4164, 4168, 4184, 4187, 4195, 4202, 4206 e 4207, 4224, 4229, 4231, 4239,

4241, 4246, 4249, 4253, 4256 e 4263)

C.1.1.2.3 Da manutenção do registo de cliente

26. No dia 25 de julho de 2014, a CMVM solicitou ao Arguido "cópia de toda a documentação de

abertura de conta DOe títulos (Ficha de abertura de conta/ficha de caracterização: ficha de

assinaturas; condições gerais de abertura de conta: documentes de identificação e morada,

questionário de perfil de investidor; contratos associados (serviço de gestão de carteiras.
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e) Não obteve dos referidos clientes informação relativa o período durante o qual foram

realizadas as operações; (fls. 3874, 3886, 3919, 3926, 3938, 3963, 3991, 3996, 4006,

4022, 4038, 4055, 4070, 4083; 4103, 4117, 4129, 4135, 4148, 4153, 4164, 4168, 4184,

4187, 4195, 4202, 4206 e 4207, 4224, 4229, 4231, 4239, 4241, 4246, 4249, 4253, 4256 e

4263)

0 A informação recolhida relativa ao património do cliente não discriminava os ativos

líquidos, os investimentos e ativos imobiliários. (fls. 3874, 3886, 3919, 3926, 3938, 3963,

3991, 3996, 4006, 4022, 4038, 4055, 4070, 4083, 4103, 4117, 4129, 4135, 4148, 4153,

4164, 4168, 4184, 4187, 419.5, 4202, 4206 e 4207, 4224, 4229, 4231, 4239, 4241, 4246,

4249, 4253, 4256 e 4263)

25. 0 Arguido quis praticar os factos supra descritos. (fls. 4679, 3876 e 3877, fls. 4681, 3889 e

3890,fls. 4685, 3876 e 3877, fls. 4687, 3927 e 3928, fls. 4688, 3933 e 3934,fls. 4693, 3965 a

396731s. 4697, 3994 e 399531s. 4698, 4000 a 400231s. 4699, 4008 e 4009,fls. 4701, 4017 e

4018,fls. 4705, 4041 e 4042,fls. 4708, 4053 e 4054,fls. 4712, 4071 e 4072,fls. 4715, 4084 e

4085,fls. 4719, 4106 e 4107, fls. 4722, 4120 e 412131s. 4724, 4133 e 4134,fls. 4725, 4133 e

4134,11s. 4728, 4145 e 4146,fls. 4730, 4154 e 4155,f1s. 4732, 4162 e 4163,fls. 4733, 4166 e

4167,fls. 4736, 4181 e 4182,fls. 4737, 418.5e 418631s. 4739, 4196 e 4197,Ils. 4740, 4199 e

4200,.fts. 4741, 4203 e 4204,fls. 4746, 4225 e 4226,fls. 4747, 4227 e 4228,fls. 4748, 4234 e

4235,fls. 4749, 4236 e 4237, fls. 4750, 4240 e 4241,11s. 4751, 4244 e 4245,fls. 4752, 4250 e

4251,fls. 4753, 4254 e 4255,fls. 4754, 4258 e 4259 efls. 4756, 4264 e 4265 ells. 3874, 3886,

3919, 3926, 3938, 3963, 3991, 3996, 4006, 4022, 4038, 4055, 4070, 4083, 4103, 4117, 4129,

4135, 4148, 4153, 4164, 4168, 4184, 4187, 4195, 4202, 4206 e 4207, 4224, 4229, 4231, 4239,

4241, 4246, 4249, 4253, 4256 e 4263)

C.1.1.2.3 Da manutenção do registo de cliente

26. No dia 25 de julho de 2014, a CMV.A1 solicitou ao Arguido "cópia de toda a documentação de

abertura de conta DOe títulos (Ficha de abertura de conta/ficha de caracterização: ficha de

assinaturas; condições gerais cie abertura de conta: documentes de identificação e morada,

questionário de perfil de investidor; contratos associados (serviço de gestão de carteiras.
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serviço Best Trading Pro e conta margem, quando aplicável): e outros documentos de

informação a prestar ao cliente em cumprimento de disposições legais ou regulamentares não

abrangidas pelos pontos anteriores)", relativa, entre outros, aos seguintes clientes:

a)

b)

c)

d)

e)

la (conic/ D.O. n.0

(conta D.O.9 1 . 1 1 1
(conta

(conta D.O. n.°

(conta D.O. n.111~1

(fls. 338 e 339)

27. 0 Arguido não remeteu à CMVM os contratos de intermediação financeira celebrados coin os

referidos clientes. (fls 1104 a 1116; 1138 a 1143; 1185 a 1208; 1275 a 1284; 1308 a 1315 e

4659; 4660; 4661; 4662; 3252 e 4663)

28. 0 Arguido não manteve o registo do cliente (não conservando em anexo os respetivos contratos

de intermediação) referente aos seguintes clientes: (lis 1104 a 1116; 1138 a 1143; 1185 a

1208; 1275 a 1284; 1308 a 1315 e 4659; 4660; 4661; 4662; 3252 e 4663)

a)

b)

c)

d)

e)

) (conta D.O.

(conta D.0.11.°

.(conta D.O. n.°

(conta D.O. n.°111111

(conta D.O, 11.°

29. 0 Arguido agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos, os quais são

factos próprios que praticou. Com efeito: (fls 1104 a 1116; 1138 a 1143; 1185 a 1208; 1275 a

1284; 1308 a 1315 e 4659; 4660; 4661; 4662; 3252 e 4663)

30. 0 Arguido sabia que:

a) A CMVM solicitou "cópia de toda a documentação de abertura de conta DO e títulos

(Ficha de abertura de conta/ficha de caracterização: ficha de assinaturas; condições

gerais de abertura de conta: documentes de identificação e morada, questionário de
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perfil de investidor; contratos associados (serviço de gestão de carteiras. serviço Best

Trading Pro e conta margem, quando aplicável): e outros documentos de informação a

prestar ao cliente em cumprimento de disposições legais ou regulamentares não

abrangidas pelos pontos anteriores)"; (fls. 338 e 339)

b) Não remeteu à Clt4VM o contrato de intermediação,financeira dos referidos clientes; (fls

1104 a 1116; 1.138 a 1143; 1185 a 1208; 1275 a 1284; 1308 a 1315 e 4659; 4660; 4661;

4662; 3252 e 4663)

c) Não manteve o registo dos seguintes clientes:

i)

ii)

iii)

iv)

(conta D.O. n.°

(conta D.O. n.°

(conta D.O. n.°

conic, D.O. n.°

(conta D.O. n.°

(fIs 1104 a 1116; 1)38 a 1143; 1185 a 1208; 1275 a 1284; 1308 a 1315 e 4659; 4660; 4661;

4662; 3252 e 4663)

31. 0 Arguido quis praticar os factos supra descritos. (lis 1104 a 1116; 1138 a 1143; 1185 a 1208;

1275 a 1284; 1308 a 1315 e 4659; 4660; 4661; 4662; 3252 e 4663)

C.1.1.2.4 Do conflito de interesses

32. Ai data da prática dos factos objeto do presente processo de contraordenação, e até 13 de

novembro de 2015, o NOVO BANCO, S.A. detinha 47.249.500 ações do Arguido,

correspondentes a 74,9995% do seu capital social. (fls. 3445 e 4768)

33. Após 13 de novembro de 2015, o NOVO BANCO, S.A. passou a deter 62.999.700 ações do

Arguido, correspondentes a 99,9995% do seu capital social. (f1s. 3445 e 4768)

34. À data da prática dos factos objeto do presente processo de contraordenação, o NOVO BANCO

detinha a totalidade do capital social da GNB — Companhia de Seguros de Vida, S.A. (ex- BES
Vida, Companhia de Seguros, S.A). (lls. 3445 e 2840 a 2842)

35. À data da prática dos factos objeto do presente processo de contraordenação, o Arguido e a

GNB-Companhia de Seguros de Vida, S.A, pertenciam ao Grupo NOVO BANCO, S.A. (lls.

3445, 4768 e 2840 a 2842)
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36. Entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de março de 2014, o Arguido celebrou contratos de gestão de

carteira com os seguintes clientes: (fls. 4679, 3876 e 3877, fls. 4681, 3889 e 3890,fls. 4685,

3876 e 3877,fls. 4687, 3927 e 3928,fls. 4688, 3933 e 3934,fls. 4693, 3965 a 3967,fls. 4697,

3994 e 3995, fls. 4698, 4000 a 4002, fls. 4699, 4008 e 4009.fls. 4701, 4017 e 4018, fls. 4705,

4041 e 4042,fls. 4708, 4053 e 4054,fls. 4712, 4071 e 4072,fls. 4715, 4084 e 4085,fls. 4719,

4106 e 4107,fls. 4722, 4120 e 4121 .fls. 4724, 4133 e 4134,fls. 4725, 4133 e 4134,fls. 4728,

4145 e 4146, fls. 4730, 4154 e 4155,fls. 4732, 4162 e 4163,fls. 4733, 4166 e 416731s. 4736,

4181 e 4182.fls. 4737, 4185 e 4186,fls. 4739, 4196 e 4197,fls. 4740, 4199 e 4200,fls. 4741,

4203 e 4204,fls. 4746, 4225 e 4226, fls. 4747, 4227 e 4228,fls. 4748, 4234 e 4235,fls. 4749,

4236 e 4237,fls. 4750, 4240 e 4241, fls. 4751, 4244 e 4245, fls. 4752, 4250 e 425131s. 4753,

• 4254 e 4255,fls. 4754, 4258 e 4259 ells. 4756, 4264 e 4265)

a)

b)

c)

d)

e)

g)
h)

i)

i)

k)

1)

n)

o)

1))

cl)
r)

s)

conta D.O. n.°

conta D.O. n.°

conta D.(). n°1

conta D.O.

conta D.O. n.°

conta D.O. n.°

conta D.O.

t, conta D.O.

conta D.O. /7. °

conta D.O. n.°

coma D.O. n.°

~, conta D.O. n.°

conta D.O. n.°

I. conta D.O. n.°

coma D.O. n.`1

conta D.O. n.° ~11111
conta D.O. 17.°

conta D.O. /7. °

conta D.0.11.0

conta D.O. n.°
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u) conta D.O. n.°

v) conta D.O. n.°

w) , conta D.O. n.

x) conta D.O.

y) conta D.O. n.°

z) 1=111.111' conta D.O. n.°
aa) conta D.O. n.°1

bb) oniaD.O. n.°

cc) conta D.O. n.°

dd) , conic/ D.O. n."

ee) conta D.O. n.°
ff) conta D.O. n, C________

gg) .~.1111111111. conta D.O. n.1
hli) conta D.O. n.°
ii) , conta D.O. n.°1

conta D.O. n.°
kk) conta D.O. n."

3 7 . No âmbito da execução dos supra referidos contratos de prestação do serviço de gestão de

carteiras, o Arguido tomou decisões de investimento, no sentido de adquirir exclusivamente

para a carteira dos clientes o produto unit linked BEST Invest (1.C.A.E.). (fls. 4679, 3876 e

3877, 4681, 3889 e 3890, fls. 4685, 3876 e 3877, fls. 4687, 3927 e 3928, fls. 4688 3933 e

393431s. 4693, 3965 a 3967, fls. 4697, 3994 e 3995,fls. 4698, 4000 a 400231s. 4699 4008 e

4009, 4701, 4017 e 4018, fls. 4705, 4041 e 4042,fls. 4708, 4053 e 4054,fls. 4712 4071 e

4072,fls. 4715, 4084 e 4085, fls. 4719, 4106 e 4107,fls. 4722, 4120 e 4121, fls. 4724 4133 e

4134,fls. 4725, 4133e 4134,fl.s. 4728, 4145 e 4146,fls. 4730, 4154 e 4155,fls. 4732, 4162 e

4163,fls. 4733, 4166 e 4167,fls. 4736, 4181 e 4182,fls. 4737, 4185 e 4186,fls. 4739, 4196 e

4197,fls. 4740, 4199 e 4200, fls. 4741, 4203 e 4204, fls. 4746, 4225 e 4226,fls. 4747, 4227 e

4228,fls. 4748, 4234 e 4235, f7s. 4749, 4236 e 4237,fls. 4750, 4240 e 4241,fls. 4751, 4244 e

4245,fls. 4752, 4250 e 4251, fls. 4753, 4254 e 4255,fls. 4754, 4258 e 4259 efls. 4756, 4264 e

4265 efls. 3705, depoimento da testemunha Pedro Nuno Correia de Barros constante a

52m10s-52m15s (Gravação DR0000_0705), defls.3701 e depoimento da testemunha Rui
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Castro Pacheco (passagem constante de 51m50s-52m3Os do depoimento de 07.09.2021

(Fls.3705) e passagem constante de 57m25s-58m2Os do depoimento de 07.09.2021 (Fls.3705))

38. 0 modelo de gestão de carteiras do Arguido consistia exclusivamente na colocação do produto

unit linked BEST INVEST (1.C.A.E.) na carteira dos clientes que a esse serviço tivessem

aderido. (11s. 4679, 3876 e 3877, fls. 4681, 3889 e 3890, fls. 4685, 3876 e 3877, fls. 4687, 3927

e 3928,fls. 4688, 3933 e 3934,fls. 4693, 3965 a 3967,fls. 4697, 3994 e 3995,fls. 4698, 4000 a

4002, fls. 4699, 4008 e 4009,fls. 4701, 4017 e 4018,fls. 4705, 4041 e 4042, fl..s. 4708, 4053 e

4054,fls. 4712, 4071 e 4072,fls. 4715, 4084 e 4085,fls. 4719, 4106 e 4107,fls. 4722, 4120 e

4121,fls. 4724, 4133 e 4134,fls. 4725, 4133 e 4134,fls. 4728, 4145 e 4146,fls. 4730, 4154 e

4155,.fls. 4732, 4162 e 4163,fls. 4733, 4166 e 4167,fls. 4736, 4181 e 4182,fls. 4737, 4185 e

4186, fls. 4739, 4196 e 4197,fls. 4740, 4199 e 4200, fls. 4741, 4203 e 4204,11s. 4746, 4225 e

4226, fls. 4747, 4227 e 4228,fls. 4748, 4234 e 4235, fls. 4749, 4236 e 4237, /Is. 4750, 4240 e

4241,fls. 4751, 4244 e 424531s. 4752, 4250 e 425131s. 4753, 4254 e 4255,fls. 4754, 4258 e

4259 efls. 4756, 4264 e 4265 efls. 3705, depoimento da testemunha Pedro Nuno Correia de

Barros constante a 52m10s-52m15s (Gravação DR0000_0705), de fls.3701 e depoimento da

testemunha Rui Castro Pacheco (passagem constante de 51m50s-52m3Os do depoimento de

07.09.2021 (Fls.3705) e passagem constante de 57m25s-58m2Os do depoimento de 07.09.2021

('ls.3705»

39. 0 produto unit linked BEST INVEST (I.C.A.E). é um contrato de seguro ligado a fundos de

investimento, cujo período de comercialização se iniciou em 19/03/2007, tendo como único

comercializador o Arguido. (fls. 3069 a 3073 efls. 3446)

40. A GNB - Companhia de Seguros de Vida. S.A. era a entidade gestora do produto unit linked

BEST Invest (I.C.A.E.). (fis. 3445 e 2840 a 2842))

41. 0 Arguido, ao subscrever para a carteira dos seus clientes, no âmbito do serviço de gestão de

carteiras, o produto unit linked BEST INVEST (I.C.A.E) e ao assentar o modelo de gestão de

carteiras na exclusiva aquisição deste produto, não identificou nem atuou de modo a evitar ou

a reduzir ao mínimo o risco da ocorrência de conflitos de interesses, entre, por um lado, os

interesses dos clientes em obter a valorização da sua carteira e de subscrever os produtos mais

adequados ao seu perfil e, por outro, os interesses do NOVO BANCO, S.A. de, enquanto

sociedade dominante, quer do Arguido quer da GNB-Companhia de Seguros de Vida, S.A., ver

colocados os produtos unit linked BEST INV.EST (I.C.A.E.). ((f7s. 13 a 16 e 336 e fls. 132 a 137,

fls. 4679, 3876 e 3877,fls. 4681, 3889 e 3890, fls. 4685, 3876 e 3877. /Is. 4687, 3927 e 3928,
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fls. 4688, 3933 e 3934,fls. 4693, 3965: a 3967,fls. 4697, 3994 e 3995,fls. 4698, 4000 a 4002,

fls. 4699, 4008 e 4009,11s. 4701, 4017 e 4018, fls. 4705, 4041 e 4042,11s. 4708, 4053 e 4054,

fls. 4712, 4071 e 4072, fls. 4715, 4084 e 4085,fls. 4719, 4106 e 4107,fls. 4722, 4120 e 4121,

fls. 4724, 4133 e 4134,fls. 4725, 4133 e 4134,fls. 4728, 4145 e 4146, fls. 4730, 4154 e 4155,

fls. 4732, 4162 e 4163, fls. 4733, 4166 e 4167,fls. 4736, 4181 e 4182,fls. 4737, 4185 e 4186,

fls. 4739, 4196 e 4197, fls. 4740, 4199 e 4200, fls. 4741, 4203 e 4204, fls. 4746, 4225 e 4226,

fls. 4747, 4227 e 4228,fls. 4748, 4234 e 4235, fls. 4749, 4236 e 4237,fls. 4750, 4240 e 4241,

fls. 4751, 4244 e 4245,fls. 4752, 4250 e 4251, fls. 4753, 4254 e 4255, fls. 4754, 4258 e 4259 e

fls. 4756, 4264 e 4265 ells. 3705, depoimento da testemunha Pedro Nuno Correia de Barros

constante a 52m10s-52m15s (Gravação DR0000_0705), de fls.3701 e depoimento da

testemunha Rui Castro Pacheco (passagem constante de 51m50s-52m3Os do depoimento de

07.09.2021 (Fls.3705) e passagem constante de 57m25s-58m2Os do depoimento de 07.09.2021

(Fls.3705»

42. 0 Arguido agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos, os quais são

factos próprios que praticou. Com efeito: (fls. 13 a 16 e 336 efls. 132 a 137, fls. 4679, 3876 e

3877,.fls. 4681, 3889 e 3890, fls. 4685, 3876 e 387731s. 4687, 3927 e 3928,fls. 4688, 3933 e

393431s. 4693, 3965 a 3967,fis. 4697, 3994 e 3995,fls. 4698, 4000 a 400231s. 4699, 4008 e

400931s. 4701, 4017 e 4018,fls. 4705, 4041 e 404231s. 4708, 4053 e 4054,11s. 4712, 4071 e

4072,fls. 4715, 4084 e 4085,fls. 4719, 4106 e 4107,fls, 4722, 4120 e 4121,fls. 4724, 4133 e

4134,11s. 4725, 4133 e 4134, fls. 4728, 4145 e 4146,11s. 4730, 4154 e 4155,fls. 4732, 4162 e

4163,fls. 4733, 4166 e 4167,fls. 4736, 4181 e 418231s. 4737, 4185 e 4186,fls. 4739, 4196 e

4197,fls. 4740, 4199 e 4200,fls. 4741, 4203 e 4204,fls. 4746, 4225 e 4226,fls. 4747, 4227 e

4228,fls. 4748, 4234 e 4235,fls. 4749, 4236 e 4237,11s. 4750, 4240 e 424131s. 4751, 4244 e

4245,fls. 4752, 4250 e 4251,fls. 4753, 4254 e 4255,fls. 4754, 4258 e 4259 efls. 4756, 4264 e

4265 efls. 3705, depoimento da testemunha Pedro Nuno Correia de Burros constante a

52m10s-52m15s (Gravação DR0000_0705), de 1/s. 3701 e depoimento da testemunha Rui

Castro Pacheco (passagem constante de 51m50s-52m3Os do depoimento de 07.09.2021

(Fls.3705) e passagem constante de 57m25s-58m2Os do depoimento de 07.09.2021 (Fls.3705))

43. 0 Arguido sabia que:

a) À data da prática dos factos objeto do presente processo de contraordenação, e até 13 de

novembro de 2015, o NOVO BANCO, S.A. detinha 74,9995% do capital social do

Arguido; (fls. 3445 e 4768)
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b) Após 13 de novembro de 2015, o capital social do Arguido passou a ser detido, em

99,9995% pelo NOVO BANCO, S.A.; (fls. 3445 e 4768)

c) .4data da prática dos factos objeto do presente processo de contraordenação, o NOVO

BANCO detinha a totalidade do capital social da GNB - Companhia de Seguros de Vida,

S.A.; (fls. 3445 e 2840 a 2842)

d) À data da prática dos factos objeto dó presente processo de contraordenação, o Arguido

e a GNB-Companhia de Seguros de Vida, S.A, pertenciam ao Grupo NOVO BANCO,

S.A.; (lis. 3445, 4768 e 2840 a 2842)

e) Entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de março de 2014, o Arguido celebrou contratos de

gestão de carteiras com os clientes (i)I l i (iii)
(1)

(xvii)

(x_xvi)

(viii)

(xi)

(xxiv)

(vi)

(xi)

(ix)

(xx)

(xxii)

(x.xvii)

(i1)

(m)

(xii)

(xii)

'vi)

(vii)

(x)

(xxi)

(xxviii)

(xix)

(Yxi-x) (xxx)
(xxx0 (‘11111~ -xx-) (xxxiii)

(xx.xiv) (xxxv)

(xxxví) (xxxvii)

((fls. 132 a 137, fls. 4679, 3876 e 3877,11s. 4681, 3889 e 3890,fls. 4685, 3876 e

3877,fls. 4687, 3927 e 3928,fls. 4688, 3933 e 3934,fls. 4693, 3965 a 3967,fls. 4697,

3994 e 3995, fls. 4698, 4000 a 4002,fls. 4699, 4008 e 4009, fls. 4701, 4017 e 4018,fls.

4705, 4041 e 404231s. 4708, 4053 e 4054,fls. 4712, 4071 e 4072, fls. 4715, 4084 e 4085,

fls. 4719, 4106 e 4107,fls. 4722, 4120 e 4121,fls. 4724, 4133 e 4134,fli 4725, 4133 e

4134,fls. 4728, 4145 e 4146,fls. 4730, 4154 e 4I55,fls. 4732, 4162 e 4163,fls. 4733,

4166 e 4167, fls. 4736, 4181 e 4182,fls. 4737, 4185 e 4186,fls. 4739, 4196 e 419711s.
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4740, 4199 e 4200, fls. 4741, 4203 e 4204,fls. 4746, 4225 e 4226, fls. 4747, 4227 e 4228,

lis. 4748, 4234 e 4235,fls. 4749, 4236 e 4237,fls. 4750, 4240 e 4241,11s. 4751, 4244 e

4245, fls. 4752, 4250 e 4251,fls. 4753, 4254 e 4255,fls. 4754, 4258 e 4259 efls. 4756,

4264 e 4265)

No âmbito da execução do contrato de prestação do serviço de gestão de carteiras, o

Argudo tomou decisões de investimento, no sentido de adquirir exclusivamente para a

carteira dos clientes o produto unit linked BEST Invest (1.C.A.E.), do qual é o único

comercializador. (fls. 132 a 137, fls. 4679, 3876 e 3877,fls. 4681, 3889 e 3890,fls. 4685,

3876 e 387731s. 4687, 3927 e 3928,fls. 4688, 3933 e 3934,fls. 4693, 3965 a 3967,fls.

4697, 3994 e 3995,11s. 4698, 4000 a 4002,fls. 4699, 4008 e 4009,fls. 4701, 4017 e 4018,

fls. 4705, 4041 e 4042,fls. 4708, 4053 e 4054,fls. 4712, 4071 e 4072, fls. 4715, 4084 e

4085, fls. 4719, 4106 e 4107,fls. 4722, 4120 e 4121,fls. 4724, 4133 e 4134, fls. 4725,

4133 e 4134, fls. 4728, 4145 e 4146, fls. 4730, 4154 e 4155,fls. 4732, 4162 e 4163, fls.

4733, 4166 e 4167,.fls. 4736, 4181 e 4182,fls. 4737, 4185 e 4186,fls. 4739, 4196 e 9197,

fls. 4740, 4199 e 4200,fls. 4741, 4203 e 4204, fls. 4746, 4225 e 4226,fls. 4747, 4227 e

4228, fls. 4748, 4234 e 4235,fls. 4749, 4236 e 423731s. 4750, 4240 e 4241,fls. 4751,

4244 e 4245,fls. 4752, 4250 e 4251,fls. 4753, 4254 e 4255,fls. 4754, 4258 e 4259 e fls.

4756, 4264 e 4265 ells. 3705, depoimento da testemunha Pedro Nunn Correia de Barros

constante a 52m10s-52m15s (Gravação DR0000_0705), defls.3701 e depoimento da

testemunha Rui Castro Pacheco (passagem constante de 51m50s-52m3Os do depoimento

de 07.09.2021 (Fls.3705) e passagem constante de 57m25s-58m2Os do depoimento de

07.09.2021 (Fls.3705))

O modelo de gestão de carteiras do Arguido consistia exclusivamente na colocação do

produto unit linked BEST INVEST (l.C.A.E.) na carteira dos clientes que a esse serviço

tivessem aderido; (fls. 132 a 137, fls. 4679, 3876 e 3877, fls. 4681, 3889 e 3890,fls.

4685, 3876 e 3877,fls. 4687, 3927 e 3928,fls. 4688, 3933 e 3934, fls. 4693, 3965 a 3967,

,f1s. 4697, 3994 e 3995,fls. 4698, 4000 a 4002,fls. 4699, 4008 e 4009,fls. 4701, 4017 e

4018,fls. 4705, 4041 e 4042,fls. 4708, 4053 e 4054, fls. 4712, 4071 e 4072,fls. 4715,

4084 e 4085,fls. 4719, 4106 e 4107,fls. 4722, 4120 e 4121,fls. 4724, 4133 e 4134,fls.

4725, 4133 e 4134,fls. 4728, 4145 e 4146,fls. 4730, 4154 e 4155,fls. 4732, 4162 e 4163,

fls. 4733, 4166 e 4167, fls. 4736, 4181 e 4182, fls. 4737, 4185 e 4186,fls. 4739, 4196 e

4197, fls. 4740, 4199 e 4200, fls. 4741, 4203 e 4204, fls. 4746, 4225 e 4226,fls. 4747,
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4227 e 422831s. 4748, 4234 e 4235,fls. 4749, 4236 e 4237,fls. 4750, 4240 e 4241, fls.

4751, 4244 e 4245, fls. 4752, 4250 e 4251,11s. 4753, 4254 e 4255, fls. 4754, 4258 e 4259

efls. 4756, 4264 e 4265 efls. 3705, depoimento da testemunha Pedro Nuno Correia de

Barros constante a 52m10s-52m15s (Gravação DR0000_0705), de fls.3701 e depoimento

da testemunha Rui Castro Pacheco (passagem constante de 51m50s-52m3Os do

depoimento de 07.09.2021 ('F/s 3705,) e passagem constante de 57m25s-58m2Os do

depoimento de 07.09.2021 (Fls.3705))

11) O Arguido ao subscrever para a carteira dos seus clientes, no âmbito do serviço de

gestão de cai/eiras, o produto unit linked BEST INVEST (I.C.A.E) e ao assentar o

modelo de gestão de carteiras na exclusiva aquisição deste produto, não identificou nem

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

interesses, entre, por um lado, os interesses dos clientes em obter a valorização da sua

carteira e de subscrever os produtos mais adequados ao seu perfil e, por outro, os

interesses do NOVO BANCO, S.A. de, enquanto sociedade dominante, quer do Arguido

quer da GNB-Companhia de Seguros de Vida, S.A., ver colocados os produtos unit linked

BEST INVEST (I.C.A.E.). (11s. 13 a 16 e 336 efls. 132 a 137, fls. 4679, 3876 e 3877, fls.

4681, 3889 e 3890,11s. 4685, 3876 e 3877,fls. 4687, 3927e 3928,11s. 4688, 3933 e 3934,

fls. 4693, 3965 a 3967.11s. 4697, 3994 e 3995, fls. 4698, 4000 a 4002, fls. 4699, 4008 e

4009, fls. 4701,. 4017 e 4018, fls. 4705, 4041 e 404231s. 4708, 4053 e 4054,fls. 4712,

4071 e 4072, fls. 4715, 4084 e 4085,fls. 4719, 4106 e 4107,fls. 4722, 4120 e 4121,fls.

4724, 4133 e 4134,fls. 4725, 4133 e 4134,fls. 4728, 4145 e 4146,11..s. 4730, 4154 e 4155,

• fls. 4732, 4162 e 4163,fls. 4733, 4166 e 4167,fls. 4736, 4181 e 4182, fls. 4737, 4185 e
418631s. 4739, 4196 e 4197, fls. 4740, 4199 e 4200, fls. 4741, 4203 e 4204,fls. 4746,

4225 e 4226, fls. 4747, 4227 e 4228, fls. 4748, 4234 e 4235,fls. 4749, 4236 e 4237, fls.

4750, 4240 e 4241,11s. 4751, 4244 e 4245, fls. 4752, 4250 e 4251,1/s. 4753, 4254 e 4255,

fls. 4754, 4258 e 4259 efls. 4756, 4264 e 4265 efls. 3705, depoimento da testemunha

Pedro Nuno Correia de Barros constante a 52m10s-52m15s (Gravação DR0000_0705),

defls.3701 e depoimento da testemunha Rui Castro Pacheco (passagem constante de

51m50s-52m3Os do depoimento de 07.09.2021 (Fls.3705) e passagem constante de

57m25s-58m2Os do depoimento de 07.09.2021 (Fls.3705))

44. O Arguido quis praticar os factos supra descritos. (fls. 13 a 16 e 336 efls. 132 a 137, fls. 4679,

3876 e 3877,fls. 4681, 3889 e 3890,fl.s. 4685, 3876 e 3877,fls. 4687, 3927 e 3928,fls. 4688,
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3933 e 3934,fls. 4693, 3965 a 3967, fls. 4697, 3994 e 3995, fls. 4698, 4000 a 4002,fls. 4699,

4008 e 4009,fls. 4701, 4017 e 4018,11s. 4705, 4041 e 4042,fls. 4708, 4053 e 4054,11s. 4712,

4071 e 4072,fls. 4715, 4084 e 4085,fls. 4719, 4106 e 4107, fls. 4722, 4120 e 4121, fls. 4724,

4133 e 413431s. 4725, 4133 e 4134, fls. 4728, 4145 e 4146,fls. 4730, 4154 e 4155,fls. 4732,

4162 e 4163,11s. 4733, 4166 e 4167,fls. 4736, 4181 e 4182,fls. 4737, 4185 e 4186, fls. 4739,

4196 e 4197,1/s. 4740, 4199 e 4200, fls. 4741, 4203 e 4204, fls. 4746, 4225 e 422631s. 4747,

4227 e 4228,fls. 4748, 4234 e 4235,fls. 4749, 4236 e 4237,fls. 4750, 4240 e 4241, fls. 4751,

4244 e 424531s. 4752, 4250 e 4251, fls. 4753, 4254 e 4255, fls. 4754, 4258 e 4259 el/s. 4756,

4264 e 4265 e fls. 3705, depoimento da testemunha Pedro Nuno Correia de Barros constante a

52m10s-52m15s (Gravação DR0000_0705), de fls.3701 e depoimento da testemunha Rui

Castro Pacheco (passagem constante de 51m50s-52m3Os do depoimento de 07.09.2021

(Fls.3705) e passagem constante de 57m25s-58m2Os do depoimento de 07.09.2021 (Fls.3705))"

Apesar de não constar da decisão administrativa a data do facto que, na perspectiva da CMVM,

marca a baliza temporal do início da contagem da prescrição do procedimento contra-ordenacional por

respeito aos factos das contra -ordenações a que alude o artigo 314°-A, n.° 1 do CdVM (avaliação do

carácter adequado das operações no âmbito da prestação do serviço de gestão de carteiras), por

referência aos clientes (1) (2) 3 )  ~ I
(4)

(7)

10)

(5)

(8)

(11

(8)

(9)

(12) ; (13) i f f i l l . . . 1 1 ~ ; (14) (15)
(16) (17) , ainda que essa data

constasse e ainda que se considerasse estar em causa infracções permanentes, cuja data de relevo

para efeitos de contagem da prescrição fosse precisamente o dia 31.03.2014, o certo é que ainda que

assim fosse, tal como muito bem sinaliza o Ministério Público, o procedimento contra-ordenacional,

nessa parte, sempre teria de se considerar prescrito.

Vejamos.



referência aos clientes (1)

(4)

(12

ei (7)

1(10)1

(16)

; (13)

prescrição aplicável é de 5 anos
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Estão em causa infracções por violação do n.° 1 do artigo 314°-A do CdVM, ou seja, violação do

dever de avaliação do carácter adequado das operações no âmbito da prestação do serviço de gestão

de carteiras, consistindo as mesmas em contra -ordenações previstas pelo artigo 397°, n° 2, n) e

puníveis pelo artigo 388°, n° 1, a), ambos do CdVM.

Considerando-se (ainda que de forma hipotética) que a prescrição ocorreu em 31.03.2014 por

(2)1

I (5) (6)

(3)

(8) (9)

; (11)

(14) (15)

(17) o prazo de

Na verdade, dispõe o n.° 1 do artigo 418.° do CdVM, em vigor à data dos factos (antes da versão

dada pela Lei n.° 38/2017, de 30 de Maio, aplicável na medida em que contempla um regime mais

favorável aos Recorrentes), que "o procedimento pelas contra -ordenações prescreve no prazo de

cinco anos."

Não obstante, determina o artigo 27°-A do RGCO, aplicável por via do artigo 407.° do CdVM, sob

a epígrafe de 'Suspensão da prescrição", o seguinte:

"1 - A prescrição do procedimento por contra -ordenação suspende-se, para além dos

casos especialmente previstos na lei, durante o tempo em que o procedimento:

"a) Não puder legalmente iniciar-se ou continuar por falta de autorização legal;

" b) Estiver pendente a partir  do envio do processo ao Ministério Público até à sua

devolução à autoridade administrativa, nos termos do artigo 40.°;
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"c) Estiver pendente a partir da notificação do despacho que procede ao exame preliminar

do recurso da decisão da autoridade administrativa que aplica a coima, até à decisão final do

recurso.

"2 - Nos casos previstos nas alíneas b) e c) do número anterior, a suspensão não pode

ultrapassar seis meses."

Por sua vez, o artigo 28.° do mesmo RGCO, sob epígrafe de "Interrupção da prescrição"

prescreve o seguinte:

"1 - A prescrição do procedimento por contra -ordenação interrompe-se:

"a) Com a comunicação ao arguido dos despachos, decisões ou medidas contra ele

tomados ou com qualquer notificação;

" b) Com a realização de quaisquer diligências de prova, designadamente exames e

buscas, ou com o pedido de auxílio às autoridades policiais ou a qualquer autoridade

administrative;

" c) Com a not if icação ao arguido para exercício do direito de audição ou com as

declarações por ele prestadas no exercício desse direito;

"d) Com a decisão da autoridade administrative que procede à aplicação da coima.

"2 - Nos casos de concurso de infracções, a interrupção da prescrição do procedimento

criminal determina a interrupção da prescrição do procedimento por contra -ordenação.

"3 - A prescrição do procedimento tem sempre lugar quando, desde o seu inicio e

ressalvado o tempo de suspensão, tiver decorrido o prazo da prescrição acrescido de metade."

Conforme estabelece este n.° 3 do artigo 28.° do RGCO, a prescrição tem sempre lugar quando,

desde o seu início tiver decorrido o prazo da prescrição acrescido de metade, mas ressalvado o tempo
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de suspensão, o que implica um prazo máximo de sete anos e meio (5 anos + metade de 5 anos),

sem prejuízo do prazo de suspensão.

Tanto o Ministério Público, como a CMVM apontam como única causa de suspensão os prazos

de suspensão determinados por força das medidas excepcionais adoptadas em decorrência da

pandemia por covid-19:

- uma suspensão do prazo de 86 dias, no período que mediou entre 09.012020 e 02.06.2020

(vide Lei n.° 1-A/2020, de 19 de Março, Lei n.° 4-A/2020, de 6 de Abril e Lei n.° 16/2020, de 29 de

Maio); e

- outra suspensão do prazo de 74 dias, no período que mediou entre 22.01.2021 e 06.04.2021

(vide Lei 4-B/2021, de 1 de Fevereiro e Lei n.° 13-B/202, de 5 de Abril).

Não se verifica a ocorrência de qualquer outra causa de suspensão da prescrição.

Assim sendo e sem pretender, neste momento, tomar posição sobre a aplicabilidade desse

prazo aos presentes autos, o certo é que ainda que se aplique tal prazo de suspensão total de 160

dias, o procedimento contra-ordenacional já prescreveu, pois, acrescentando à data de

31.03.2014, o prazo máximo da prescrição de sete anos e seis meses e o referido prazo de suspensão

de160 dias, tal implica que a prescrição ocorreu em 10.03.2022.

O despacho a que alude a al. c) do n.° 1 do artigo 27.°-A do RGCO foi proferido em 29.03,2022,

o que implica que a sua notificação tenha sido já efectuada em data posterior à da prescrição do

procedimento contra-ordenacional pelos factos ora sob análise, não sendo, por isso, como bem refere o

Ministério Público, de aplicar aquela causa de suspensão (notificação do despacho que procede ao

exame preliminar do recurso).

Nestes termos, importa, desde já, concluir pela prescrição parcial do procedimento contra-

ordenacional pela prática das contra -ordenações por violação do dever previsto no artigo 314°-A, n.° 1

do CdVM (avaliação do carácter adequado das operações no âmbito da prestação do serviço de gestão

de carteiras), previstas pelo artigo 397.°, n.° 2, n) e puníveis pelo artigo 388.°, n.° 1, a), ambos do
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CdVM, relativas aos clientes (1) ~EMI (2)1
(4) (5)I
; (7) (8)
(10)

(12

(15) (16

(11)

(13) (14)

17)

(6)
3)El

(9)

A Recorrente também pugnou pela prescrição de outras infracções em causa nestes autos.

Contudo, considero não ser possível, desde já, proferir decisão, de forma conscienciosa, sobre tal

matéria, na medida em que para além da decisão administrativa não conter factos tendentes à análise

da questão o que, na nossa perspectiva e salvo melhor opinião, tem o condão de determinar a nulidade

da decisão, como infra será abordado, importa igualmente produzir prova sobre factos relevantes na

análise da questão em apreço.

• Da nulidade da decisão recorrida por falta de factos respeitantes às datas de

consumação das infracções:

O Ministério Público considerou igualmente que a decisão da CMVM aparenta enfermar de

nulidade, por violação do artigo 58°, n.° 1, v) [rectius, al. b)) do RGCO, por falta de indicação das datas

da consumação das infracções.

Com relevo para a apreciação da questão, resulta dos autos os seguintes factos:

1. A CMVM proferiu a decisão condenatória constante dos autos, objecto de recurso, a qual se

considera, por uma questão de economia processual, integralmente reproduzida.

2. Em sede de alegações escritas, a CMVM veio defender, no que tange à questão da

prescrição, nomeadamente, o seguinte:



1.

2.

3.

4.

s.
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"Da invocada prescrição do procedimento contraordenacional

I.A.3.a — Das infrações relativas à violação do dever de avaliação do caráter
adequado das operações no âmbito da prestação do serviço de receção e

transmissão de ordens

Refere o Arguido no artigo 121.° da sua Impugnação Judicial

que "no que respeita ao primeiro núcleo de contraordenações imputadas, foram os factos

praticados nas datas em que os clientes adquiriram instrumentos financeiros, isto é, em

27.02.2014, 18.02.2014 e 18.02.2014" (lIs. 5527).

Como resulta da da Decisão da CAM1 (cfr. ponto 334, página

165 da Decisão, a fls. 5461), "o facto ilícito em causa é a execução de cada uma das ordens

dos clientes sem ter solicitado nem obtido destes clientes informação relativamente aos seus

conhecimentos e experiência em matéria de investimento, o qual se considera praticado, nos

termos do art. 5.° do RGCORD, no moment() em que o agente atuou

Está em causa o,facto de o Arguido ter executado ordens de

compra de instrumentos sem ter obtido a informação sobre os conhecimentos e experiência dos

clientes que lhe era legalmente exigida.

Atendendo ao critério delineado por EDUARDO CORREIA! para

distinguir as infrações de natureza permanente das infrações de natureza instantânea— "a

existência do dever de cessar o estado antyurídico criado, faz distinguir os crimes permanenies

dos crimes de efeitos permanentes, aqueles que se esgotam num único momento, mas cujos

efeitos se podem prolongar no tempo" — impõe-se concluir que estamos aqui perante uma

infração instantânea com efeitos duradouros (e não perante uma infração permanente), já que

não existe qualquer "dever de cessar o estado antijurídico criado", na medida em que não é

possível ao Arguido proceder a uma correção ou reversão da operação efetuada, pois esta

atuação sempre dependeria da vontade do cliente, que é o detentor do instrumento financeiro.

Ao contrário do que sucede, por exemplo, no âmbito da

prestação dos serviços de gestão de carteiras ou de consultoria para investimento, o dever de

avaliação do caráter adequado das operações no âmbito da prestação do serviço de receção e

EDUARDO CORRF.IA, Direito Criminal, Volume I, Coimbra: Almedina, p. 309.
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transmissão de ordens encontra-se temporalmente limitado ao momento da execução da

operação, não se prolongando durante o período de detenção do instrumento financeiro.

6. Assim, as infrações praticadas pelo Arguido consumaram-se e

esgotaram-se temporalmente no momenta em que este executou as ordens de compra dadas

pelos seus clientes sem ter solicitado nem obtido destes clientes informação relativamente aos

seus conhecimentos e experiência em matéria de investimento.

7. Pelo que a data da prática dos factos em causa corresponde a

27/02/2014, 18/02/2014 e 18/02/2014, datas da execução pelo Arguido das ordens de compra

de instrumentos financeiras dadas pelos clientes

8. Como se viu supra a prescrição de quaisquer infrações em

causa no presente processo de contraordenação apenas se verificará uma vez decorridos sete

anos e meio sobre a data da prática dos factos, acrescidos de 158 dias (85 + 73 dias).

LA.3.6 Das infrações relativas à avaliação do caráter adequado das operações

no ântbito da prestação do serviço de gestão de carteiras

9. Refere o Arguido nos artigos 122.° e 123.° da sua Impugnação

Judicial que "Quanto às 37 contraordenações imputadas ao BEST por suposto incumprimento

do dever de avaliação do caráter adequado das operações em função do peifil do cliente no

âmbito da prestação do serviço de gestão de carteiras, previsto no 314.°, n.° 1, no 17.° ido artigo

314.°-A, conjugado coin o artigo 314°-B, n.°1 e n.° 4, todos do CdVM, a CMYM aponta que "as

condutas ilícitas imputadas ao Arguido consistem na prestação do serviço de gestão de

carteiras a 37 (trinta e sete) clientes sem que o Arguido tenha solicitado destes clientes

informação relativa aos seus conhecimentos e experiência em matéria de investimento" (§§336

a 340, p. 165 da Decisão). Ou seja, no que respeita ao segundo núcleo de contraordenações

imputadas, fbram os factos praticados nas datas em que os clientes preencheram os respetivos

QP1s a pedido do BEST, datas que a CMVM aponta, de forma pouco precisa, como situadas

entre 01.01.2014 e 31.03.2014, período no qual foram celebrados os contratos de gestão de

carteiras (§18, p..50 da Decisão)" (/ls. 5527).
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10. No que diz respeito às infrações relativas à avaliação do

caráter adequado das operações no âmbito da prestação do serviço de gestão de carteiras, é

manifesto que as datas da prática dos factos (e consequentes datas de prescrição das infrações

em causa) indicadas pelo Arguido na sua Impugnação Judicial não correspondem à realidade

dos factos, desde logo porque o Arguido desconsidera a natureza permanente das infrações

praticadas.

Vejamos,

11. Como se sabe, nas infrações instantâneas o momento da

consumação esgota a lesão do bem jurídico e a determinação da consumação da infração

cumpre apenas a função de separar a tentativa do facto consumado. Como a lesão do bem

jurídico não subsiste nas infrações instantâneas é razoável que o legislador imponha a

contagem do prazo de prescrição a partir desse momento.

12. Mas não é isso que acontece coin as infrações duradouras ou

permanentes: nestas existe um momento de consumação (lesão primária do bem jurídico) a que

se segue um período de consumação material, em que p bem jurídico continua a ser lesado por

vontade do autor (persistência da lesão do bem jurídico por vontade do autor).

13. Nas palavras de FIGUEIREDO DIAS "Nestes crimes

[permanentes]  a consumação, anote-se, ocorre logo que se cria o estado antijurídico; só que
ela persiste (ou dura) até que tal estado tenha cessado. "2•

14. Sobre este tema pronunciou-se também, por exemplo, o

Tribunal Central Administrativo Norte em 12/05/20143 em aprofundada fundamentação a

propósito deste tema:

"As infrações permanentes completam-se num dado instante quanto a todos os seus elementos

constitutivos. Todavia, só se consumam materialmente quando cessa o efeito do ilícito, como

seja a realização do fim do agente. Como ensina Wessels (Derecho Penal, Parte General,

Buenos Aires, 1980, p. 10), "a manutencão da situação ilícita depende da vontade do autor, de

modo que este realiza o tipo não só quando provoca a situação, como quando a deixa

perdurar"; enquanto perdura a conduta lesiva, em cada uni desses momentos, o facto como que

2 JORGE DE FIGUEIREDO DIAS —Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, 2.° Edição, Coimbra Editora, p. 314.
3 Disponível em dgsi.pt.



Processo: 98/22.0YUSTR
Referência: 351705

dikx4vb
Santarém - Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

Juízo da Concorrência, Regulação e Supervisão - Juiz 3
Pç do Município, Edit', Ex -Escola Prática de Cavalaria

2005-345 Santarém
Telef: 243090300 Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt

Recurso (Contraordenação)

se. renova, continua a realizar-se a violação do interesse que a norma quer tutelar, e

inclusivamente a contribuir para o incremento da ilicitude e da pena;

Segundo Eduardo Correia, na estrutura dos crimes permanentes distinguem-se duas fases:

uma, que se analisa na produção de um estado antijurídico, que não tern, aliás, nada de

característico em relação a qualquer outro crime, e, outra, esta propriamente típica, que

corresponde à permanência ou, vistas as coisas de outro lado, à manutenção desse evento, e

que para alguns autores consiste no não cumprimento do comando que impõe a remoção pelo

agente dessa compressão de bens ou interesse jurídicos em que a lesão produzida pela primeira

conduta se traduz. (Direito Criminal, I, p. 309).

Corno mais refere o aludido Catedrático, a existência do dever de cessar o estado antijurídico

criado, faz distinRuir os crimes permanentes dos crimes de efeitos permanentes, aqueles que

se evolam nun, único momento, mas cujos efeitos se podem prolon2ar no tempo. É, pois,

importante não connindir o crime instantâneo com o crime permanente, quando de uni crime

instantâneo derivam n eleitos que podem considerar-se permanentes, dado que se prolongam no

tempo. Todavia, são efeitos que dizem respeito às consequências nocivas que podem derivar do

. crime, em nada alterando a sua estrutura no que se réfère à instantaneidade da consumação.

Casos em que o agente cria wha situação antijurídica, mas a sua manutenção já não tem

significado típico. Nestes ilícitos de efeitos permanentes, coin características duradouras, por

vezes mencionados como delitos de situação (délit de situation, Zustandsdelikt - Kindhãuser,

Strafgesetzbuch, 4' ed., Nomos, 2010, pág. 131)"

15. Assim, as infi -ações em causa nos presentes autos, relativas à

avaliação do caráter adequado das operações no âmbito da prestação do servico de gestão de

carteiras são de naturezapermanente,porquanto "as condutas ilícitas imputadas ao Arguido

consistem na prestação do serviço de gestão de carteiras a 37 (trinta e sete) clientes, sem que o

Arguido tenha solicitado nem obtido destes clientes informação relativamente aos seus

conhecimentos e experiência em matéria de investimento, que incluísse informação sobre a) o

tipo de serviços de intermediação financeira com que o cliente estava familiarizado, (b) a

natureza, o volume e a frequência das operações do cliente em concretos instrumentos

financeiros, (c) o período duranté o qual foram realizadas as operações e (d) a sua situação
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financeira, designadamente informação sobre a fonte e o montante dos seus rendimentos

regulares, os seus ativos, incluindo os ativos líquidos, os investimentos e os ativos imobiliários

e os seus compromissos financeiros regulares" (cf ponto 336 da Decisão, all's. 5461).

16. Está aqui em causa a prestação de um serviço — de gestão de

carteiras dos clientes — que se prolonga no tempo, sem que o Arguido tenha obtido a

informação sobre os conhecimentos e experiência, situação financeira e objetivos de

investimento dos clientes que lhe era legalmente exigida.

17. Recorde-se que resulta dos elementos probatórios integrados

nos autos (maxim, dos documentos constantes ails. 322 a 324 e que correspondem ao

documento "Adesão — Serviço de Gestão de Carteiras) que o Arguido celebrou com 37 (trinta

e sete) clientes um contrato de gestão de cat -kit -a pelo qual se obrigou a "Realizar todos os

actos tendentes à valorização da Carteira, administrando-a e gerindo-a nos termos previstos

nas presentes Condições Gerais e nas Condições Particulares de forma prudente e com a

diligência comummente exigível, no uso dos meios técnicos e humanos ao seu dispor, não

assumindo porém quaisquer obrigações de resultado".

18. Ora, a obrigação de administrar e gerir a carteira dos clientes,

ao contrário do que o Arguido parece querer afirmar quando pretende cristalizar a data dos

factos em causa nas presentes infi -ações como a data de celebração dos contratos, não cessa

*(pelo COn11-Ó110, inicia-se) aquando da celebração do contrato com o cliente, estendendo-se

temporalmente durante a vigência deste contrato.

19. Atentando-se uma vez mais ao critério delineado por EDUARDO

CORREIA4 quando refere que "a existência do dever de cessar o estado antijurídico criado, faz

distinguir os crimes permanentes dos crimes de efeitos permanentes, aqueles que se esgotam

num único momento, mas cujos efeitos se podem prolongar no tempo", fica por demais claro de

que se trata de uma infração de natureza permanente.

20. No caso em apreço é evidente a existência de um "dever de

cessar o estado antijurídico criado", na medida em que é possível e legalmente exigível ao

Arguido proceder à solicitação de informação ao cliente de forma a cumprir com as exigências

legais que sobre si impendem.

4 EDUARDO CORREIA, Direito Criminal, Volume I, Coimbra: Almedina, p. 309.
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21. Os intermediários financeiros, no âmbito da prestação do

serviço de gestão de carteiras, são obrigados a efetuar um acompanhamento continuo do

cliente gerindo a sua carteira tendo em conk' o perfil do cliente, não só face aos seus

conhecimentos e experiência, como também aos seus objetivos de investimento e situacão

financeira.

22. Assim, as infrações praticadas pelo Arguido não se

consumaram ou esgotaram temporalmente no momento em que este celebrou com os clientes o

contrato de gestão de carteiras. Pelo contrário, as infrações em causa iniciaram-se na referida

data e perduraram no tempo durante a vigência da relação contratual que o Arguido

estabeleceu corn cada um destes clientes.

23. Ou seja, a data da prática dos factos relativa a cada uma das

infrações do dever de avaliação do caráter adequado das operações no âmbito da prestação do

serviço de gestão de carteiras corresponde ao período que corre desde a celebração do

contrato de gestão de carteira até ao término da relação contratual estabelecida entre o

Arguido e o cliente.

24. É certo que a prática desta infração de caráter permanente

poder-se-ia também considerar interrompida no caso de o Arguido ter, em 1110111e11,0

subsequente, procedido à recolha de informação relativa aos conhecimentos e experiência,

objetivos de investimento e situaçãofinanceira de cada um dos clientes, de uma forma que

determinasse o cumprimento das suas obrigações legais e cessasse o estado antijurídico criado,

25. Todavia, como constatado e amplamente explanado na Decisão

recorrida (cfr, Capítulos C.2.1. e C.2.2 da Decisão, ails. 5413-5420 ells. 5420-5427), o

Arguido não recolheu qualquer informação adicional sobre os clientes além do QPI, pelo que,

em todos os casos sob análise deve considerar-se o período de decurso da infração como desde

a data de celebração do contrato até ao término da relação contratual estabelecida entre o

Arguido e o cliente.

26.

27.

A relação contratual entre o Arguido e os clientes em causa

nos presentes autos vigorava (para todos os clientes) em 31/03/2014 e estendeu-se (para 5

clientes) até, pelo menos, 13/02/2017. Na verdade,

Em 08/08/2014, o Arguido enviou à CMVM e-mail do qual

consta em anexo o documento denominado "Ponto D14.xlsx" de onde constam as informações

solicitadas pela CMVM (fls. 338 e 339) e que se encontra integrado nos autos na PEN a fls.
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3661 — Pasta U e na PEN constante dos autos a fls. 441 dentro da pasta "Pedidos adicionais" e

da subpasta "14. Contas SGC".

28. Neste documento pode observar-se que os 37 clientes do

Arguido que infra se indicam eram, à data de 31/03/2014, clientes do Arguido no âmbito da

prestação do serviço de gestão de carteiras, sem que tenham sido recolhidos elementos sobre os

seus conhecimentos e experiência em matéria de investimentos, objetivos de investimento e

situação financeira:

a) conta SGC n.° (eft. linha 663 do

document° "Ponto D14.xlsx", ails. 3661 — Pasta C);

conta SGC n.°11~ (cfr. linha 654 do
documento "Ponto D14.xlsx", ails. 3661 — Pasta C);

conta SGC n.° (cfr. linha 630 do

documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C);

conta SGC n.° (cfr. linha 615 do

documento "Ponto D14.xlsx", ails. 3661 — Pasta C);

conta SGC ° ((fr. linha 600 do

documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C);

, conta SGC n.°10~(cir. linha 553 do
documento "Ponto D14..x-lsx", a fls. 3661 — Pasta C);

conta SGC n.° (cfr. linha 525 do documento
e m~ .

"Ponto D14.xlsx", ails. 3661 Pasta C);

conta SGC

b)

c)

d)

e)

g)

h)

i)

i)

k)

I)

(cfi-. linha 507 do

documento "Ponto D14.xlsx", ails. 3661 — Pasta C);

conta SGC n.° (cfi-. linha 494 do

documento "Ponto ails. 3661 — Pasta C);

conta SGC n.° (cfr. linha 497

do documento "Ponto D14.xlsx'', afls. 3661 — Pasta C);

conta SGC n.1~11(cfr. linha 456 do
documento "Ponto D14.xlsx", ails. 3661 — Pasta C);

, conta SGC n.°1111~ (cfr. linha 469
do doc-umento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C);
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conta SGC n. 'cfr. linha 428 do

documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C);

'conta SGC n.° (cfr. linha 403 do

documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C);

conta SGC n.° (cfr.

linha 369 do documento "Ponto D14.xlsx". a /Is. 3661 — Pasta C);

, conta SGC n.°11111.11. (c.fr. linha 355 do documento "Ponto

D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C);

conta SGC

documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C);

conta SGC n.

(c.fr. linha 326 do

(cfr. linha 328

do documento "Ponto D14.xlsx", al's. 3661 — Pasta C);

1.11111=1.011M. conta SGC n.=.1111 (cfr. linha 320
do documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C);

conta SGC n.° (cfr. linha 302 do

documento "Ponto D14.xlsx", ails. 3661 — Pasta C);

conta SGC (cfr. linha 279 do documento

"Ponto D14.xlsx", a fir. 3661 — Pasta C);

conk' SGC (cfr. linha 281 do

documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C);

conta SGC n.° (cfr. linha 285 do

documento "Ponto D14.xlsx", a fls..3661 — Pasta C);

SGC n.°1.1111M (cfr. linha 286 do

documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C);

conta SGC n.°111111. (cfr. linha 258 do

documento "Ponto DI 4.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C);

conta SGC n.° "cfr. linha 259 do documento

"Ponto D14.xlsx", ails. 3661 — Pasta C);

conta SGC n.°Mia(cfi'. linha 262 do
documento "Ponto D14.xlsx", afls. 3661 — Pasta C);
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bb) conta SGC n.° (cfr. linha 237 do

documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 Pasta 0;

cc) 11111~~ conta SGC n.° (cfr. linha 223 do

documento ''Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C);

dd) conta SGC n.° ('cfr. linha 225 do

documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C);

cc) conta SGC n.~ ('cfr. linha 230 do documento
"Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C);

f l) conta SGC n.° (eft. linha 232 do

documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C);

gg) conta SGC n.0 (cfr. linha 212
do documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C);

IA) conta SGC n.°11111= (eft. linha 215 do
documento "Ponto D14.xlsx", afls. 3661 — Pasta C);

ii) 111 11111fficonta SGC n.° (cfr. linha 217
do documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pastd C);

conta SGC n.° (cfr. linha 205 do .
documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C);

kk) conta SGC n.° (cfr. linha 188 do documento

"Ponto D14.xlsx", afls. 3661 — Pasta C).

29. Pelo que, a data da prática das infrações respeitantes a cada

um destes clientes no pode, para efeitos de contagem do prazo de prescrição, em caso algum,

ser estabelecida Como tendo ocorrido antes de 31/03/2014.

30. Depois, em 04/11/2016, o Arguido enviou e-mail à CMVM 110

qual refere "No seguimento da comunicação infra, junto enviamos ficheiro coin a informação

solicitada.", remetendo em anexo a este e-mail um documento denominado "CMVM Gestão

Carteira.xlsx" de onde constam as informações solicitadas pela CMVM ((Is. 2986) e que se

encontra integrado nos autos na PEN a fls. 3661 — Pasta U.

31. Neste documento pode observar-se que os 20 clientes do

Arguido que infra se indicam eram, à data de 31/10/2016, ainda clientes do Arguido no âmbito

da Prestação do serviço de gestão de carteiras, sem que tenham sido recolhidos elementos
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sobre os seus conhecimentos e experiência em matéria de investimentos, objetivos de

investimento e situação financeira:

a)

b)

c)

d)

c)

o

g)

h)

i)

i)

k)

I)

m)

Ii)

, conta SGC ne1= 1(cfr. linha 1347 do
documento "CMVM Gestão Carteira.xlsx", a fls. 3661 — Pasta U);

, conta SGC111.11115 (cfr. linha 1378 do

documento "CMVM Gestão Carteira.xlsx", ails. 3661 — Pasta U);
ME11.11., co„ta SGC IEEE(cfr linha 1403 do
documento "CMVM Gestão Carteira.xlsx", ails. 3661 — Pasta U);
11.111.11.1111111, conta SGC = MI (cfr linha 1409 do

documento "CMVM Gestão Carteira.xlsx", a fls. 3661 — Pasta U);
o, conta SGC (cfr. linha 1421

do documento "CMVM Gestão Carteira.xlsx", a fls. 366) — Pasta U);
, conta SGC1111.=  (eft linha 1441 do

documento "CMVM Gestão Carteira.xlsx", a fls. 3661 — Pasta U);

conta SGC (cfr.

linha 1471 do documento "CMVM Gestão Carteira.xlsx", ails. 3661 — Pasta U);
, conta SGC (cfr. linha 1478 do documento

"CMVM Gestão Carteira.xlsx", ails, 3661 — Pasta U);
11.11~111Mli, conta SGC ('cfr. h• 'nha 1491
do documento "CMVM Gestão Carteira.xlsx", a fls. 3661 Pasta U);
.1111~, conta SGC (cfr. linha 1511 do
documento "CMVM Gestão Carteira.xlsx", ails. 3661 — Pasta U);
111~1111, conta SGC11111.(cfr. linha 1508 do
documento "CMVMGesião Carteira.xlsx", all's. 3661 — Pasta U);

conta SGC linha 1522 do
documento "CMVM Gestão Carteira.xlsx", a fls. 3661 Pasta U);

, conta SGC n.° (cfr. linha 1521 do documento

"CMVM Gestão Carteira.xlsx", ails. 3661 — Pasta U);
.1.11.11.1111M, conta SGC n.° (cfr. linha 1520 do
documento "CMVM Gestão Carteira.xlsx", ails. 3661 — Pasta U);
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o)

documento "CMVM Gestão Carteira.xlsx", a fls. 3661 — Pasta U);

I)) conta SGC n.' (cfr. linha 1542 do

documento "CMVM Gestão Carteira.xlsx", ails. 3661 — Pasta U);

q) 111~1~I~s, conta SGC n.°1111.1 (cfr. linha 1551
do documento "CMVAI Gestão Carteira.xlsx", a fls. 3661 — Pasta U);

r) 1 1 1 1 1 1 ~ , conta SGC.n.° • (cfr. linha 1549 do

documento "CMVM Gestão Carteira.xlsx", ails. 3661 — Pasta U);

s) conta SGC n.°11~ (cfr. linha 1548
do documento "CMVM Gestão Carteira.xlsx", a fls. 3661 — Pasta U);

conta SGC n.° (cfr. linha 1555 do

documento "CMVM Gestão Carteira.xlsx", ails. 3661 — Pasta U).

32. Pelo supra exposto, a data da prática das infraç'ões

respeitantes a cada um destes clientes, para efeitos de contagem do prazo de prescrição não

pode, em caso algum, ser estabelecida como tendo ocorrido antes de 31/10/2016.

33. Em 13/02/2017, o Arguido enviou à CMVM um e-mail onde

afirma; "Remetemos, como habitualmente, ficheiro semanal." juntando em anexo a este e-mail

um documento denominado "BEST Migração SGC @13022017.xlsx" de onde consta o

ficheiro semanal enviado pelo Arguido à CMYM no âmbito do acompanhamento levado a cabo.

por esta Comissão da descontinuação do serviço de gestão de carteiras prestado pelo Arguido

(fls. 2986), o qual se encontra integrado nos autos na PEN ails. 3661 — Pasta AF.

34. Neste documento pode observar-se que os 5 clientes do

Arguido que infra se indicam eram, à data de 13/02/2017, ainda clientes do Arguido no âmbito

da prestação do serviço de gestão de carteiras, sem que tenham sido recolhidos elementos

sobre os seus conhecimentos e experiência em matéria de investimentos, objetivos de

investimento e situação financeira:

a)

b)

, conta SGC n.° (cfr. linha 1543 do

conta SGC n.°11~7 (cfr. linha 400 do

documento "BEST - Migração SGC @13022017.xlsx", a /Is. 3661 — Pasta AF);

conta SGC n.°~ (cfr.

linha 409 do documento "BEST - Migração SGC @13022017.xlsx", ails. 3661 — Pasta
AF);
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c)

documento "BEST - Migração SGC @13022017.xlsx", a fls. 3661 — Pasta AF);

d) conta SGC n.° (cfr. linha 430 do

documento "BEST - Migração SGC g13022017.xlsx", a fls. 3661 — Pasta AF);

e) conta SGC n.°1.1= 111 (cfr. linha 439 do

documento "BEST - Migração SGC @13022017.xlsx", ails. 3661 — Pasta AF).

35. Pelo supra exposto, a data da prática das infrações

respeitantes a cada um destes clientes, para efeitos de contagem do prazo de prescrição não

pode, em caso algum, ser estabelecida como tendo ocorrido antes de 13/02/2017.

36. Tendo em consideração o supra exposto, a data da prática dos

factos em causa para efeitos de contagem do prazo de prescrição não pode, em qualquer caso,

ser anterior às que em seguida se apresenta:

a) 31/03/2014 para as infrações relati s clientes (1)(2) vas o(3)

11~111ffl (5) (6)

11111~8

(7)

(14)

, conta SGC n.° (cfr. linha 426 do

(8) (1~
(10) • (1 I)

(12) (13

11~111111 (17)

(15) (16)

b) 31/10/2016 para as infrações relativas aos clientes (1)

(2)111111.1111111.1111. (3) • (4)

5 cfr. linha 663 do documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C; linha 654 do documento "Panto
D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C; linha 615 do documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C; linha 600 do
documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C; linha 525 do documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 —
Pasta C; linha 497 do documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C; 456 do documento "Ponto D14.xlsx",
a fls. 3661 — Pasta C; linha 403 do documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C; linha 326 do documento
"Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C; linha 320 do documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C;. linha
302 do documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C;. linha 279 do documento "Ponto D14.xlsx", a fls.
3661 — Pasta C; linha 285 do documento "Ponta D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C; linha 237 do documento
"Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C; linha 230 do documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C; linha
232 do documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C; linha 188 do documento "Ponto D14.xlsx", a fls.
3661 — Pasta C;
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(12)

(10)

c) 13/02/2017 para as infrações relativas aos clientes (l)

(4)

I (3)

(5)i

(15)1

al)
(13)1

(2)

37. Ora, 710 caso de infrações permanentes o legislador determina

que o prazo de prescrição só se conte quanto terminar a agressão ao bem jurídico (arti2o 119.°,

n.° 2, aL a) do CódiRo Penal, aplicável ex vi, arti2o 32.° do RGCORD). O que bem se

compreende: o agente não pode beneficiar do decurso da prescrição enquanto ainda subsiste

por vontade sua a agressão ao bem jurídico tutelado.

38. Neste sentido, dispõe o artigo 119.°, n.° 2, al. a) do Código

Penal, aplicável ex vi, artigo 32.0 do RGCORD:

"1 - O prazo de prescrição do procedimento criminal corre desde o dia em que o facto se tiver

consumado.

2 - O prazo de prescrição só corre:

a) Nos crimes permanentes, desde o dia em que cessar a consumação:"

6 cfr. linha 1347 do documento "CMVM_Gestão Carteira.xlsx", a fls. 3661 — Pasta U; linha 1378 do documento
"CMVM_Gestão Carteira.xlsx", a fls. 3661 — Pasta U; linha 1403 do documento "CMVM_Gestão
Carteira.xlsx", a fls. 3661 — Pasta U; linha 1409 do documento "CMVM_Gestão Carteira.xisx", a fls. 3661 —
Pasta U; linha 1421 do documento "CMVM_Gestão Carteira.xlsx", a fls. 3661 — Pasta U; linha 1478 do
documento "CMVM_Gestão Carteira.xlsx", a fls. 3661 — Pasta U; linha 1491 do documento "CMVM_Gestão
Carteira.xlsx", a fls. 3661 — Pasta U; linha 1511 do documento "CMVM_Gestão Carteira.xlsx", a fls. 3661 —
Pasta U; linha 1508 do documento "CMVM_Gestão Carteira.xlsx", a fls. 3661 — Pasta U; linha 1521 do
documento "CMVM_Gestão Carteira.xlsx", a fls. 3661 — Pasta U; linha 1520 do documento "CMVM_Gestão
Carteira.xlsx", a fls. 3661 — Pasta U; linha 1543 do documento "CMVM_Gestão Carteira.xlsx", a fls. 3661 —
Pasta U; linha 1551 do documento "CMVM_Gestão Carteira.xlsx", a fls. 3661 — Pasta U; linha 1549 do
documento "CMVM_Gestão Carteira.xlsx", a lis. 3661 — Pasta U; linha 1548 do documento "CMVM_Gestão
Carteira.xlsx", a fls. 3661 — Pasta U; linha 1555 do documento "CMVM_Gestão Carteira.xlsx", a fls. 3661 —
Pasta U.

cfr. linha 400 do documento "BEST - Migração SGC @13022017.xlsx", a fls. 3661 — Pasta AF; linha 409 do
documento "BEST - Migração SGC @13022017.xlsx", a fls. 3661 — Pasta AF; linha 426 do documento "BEST -
Migração SGC @13022017.xlsx", a fls. 3661 — Pasta AF; linha 430 do documento "BEST - Migração SGC
@13022017.xlsx", a fls. 3661 — Pasta AF; linha 439 do documento "BEST - Migração SGC @13022017.xlsx", a
fls. 3661 — Pasta AF.
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39. Adicionalmente, como se viu supra a prescrição de quaisquer

infrações em causa no presente processo de contraordenação apenas se verificará wna vez

decorridos sete anos e meio sobre (.1 data da prática dos factos, acrescidos de 158 dias (85+73

dias).

LA.3.c — Das infrações relativas à manutenção do registo de cliente

40. Refere o Arguido no artigo 125.° da sua impugnação judicial

que: "no que respeita às 5 contraordenações pela violação do dever de manic?. o registo do

cliente, previsto no artigo 307.°-A do CcIVM e no artigo 12.°, n.° 2, alínea c) do Regulamento

da CMVM 2/2007, tendo em conta o tipo de infração em causa, o prazo de prescrição deverá

começar a contar-se, à cautela, a partir do momento em que o BEST foi intimado para prestar

tal informação e supostamente não a prestou" (fls. 5528).

41. Recorde-se que o Arguido tinha o dever, Ins/to no artigo 307.0-

Ado CdVAI, de "manter um registo do cliente, contendo, designadamente, informação

atualizada relativa aos direitos e às obrigações de ambas as partes em contratos de

intermediação financeira, o qual assenta nos respetivos documentos de suporte".

42. No dia 25 de julho de 2019, a CMVM solicitou ao Arguido

"cópia de toda a documentação de abertura de conta DO e títulos (Ficha de abertura de

conta/ficha de caracterização: ficha de assinaturas; condições gerais de abertura de conta:

documentes de identificação e morada, questionário de perfil de investidor; contratos

associados (serviço de gestão de carteiras. serviço Best Trading Pro e conta margem, quando

aplicável): e outros documentos de informação a prestar ao cliente em cumprimento de

disposições legais ou regulamentares não abrangidas pelos pontos anteriores)", relativa, entre

outros, aos seguintes clientes:

o
g)
h)
i)
j)

(conta D.O. n.°.

(conta D.O. n.°

• (conta D.O. n.°
(conta D.O. n.°

(conta D.O. n.°
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(fls. 338 e 339)

43. Nos dias 11/08/2014 e 20/08/2014, o Arguido respondeu à

CMVM sem que tivesse remetido os contratos de intermediação financeira celebrados com os

referidos clientes. (fls 1104 a 1116; 1138 a 1143; 1185 a 1208; 1275 a 1284; 1308 a 1315 e

4659; 4660; 4661; 4662; 3252 e 4663)

44. Assim, a data da prática dos factos corresponde a 11/08/2014

ou 20/08/2014, datas das respostas do Arguido aos pedidos da CMVM. (lls. 338 e 339 efls.

1104 a 1116; 1138 a 1143; 1185 a 1208; 1275 a 1284; 1308 a 1315 e 4659; 4660; 4661; 4662;

3252 e 4663)

45. Como se viu supra a prescrição de quaisquer infrações ni

causa no presente processo de contraordenação apenas se verificará uma vez decorridos sete

anos e meio sobre a data da prática dos factos, acrescidos de 158 dias (85+73 dias).

— Da infração relativa ao conflito de interesses

46. Refere o Arguido nos artigos 122.° e 123.° da sua Impugnação

Judicial que: "no que respeita à violação do dever de organização por forma a identificar

possíveis conflitos de interesse e de atuação de modo a evitar ou a reduzir ao mínimo o risco da

sua ocorrência, previsto no artigo 309.°, n.° 1, do CdVM, o momento relevante, de acordo com

a descrição fáctica da Decisão, é o da celebração de contratos de gestão de carteiras coin os

clientes, já que, por assentar o modelo de prestação do serviço de gestão de carteiras

exclusivamente na subscrição do produto unit linked BEST Invest (l.C.A.E.), foi no âmbito dos

mesmos que foram tomadas as decisões de investimento em causa (§:§36 a 38, p. 64 da

Decisão). Segundo á Decisão Impugnada, foram tais contratos celebrados entre 01.01.2014 e

31.03.2014, no entanto, por estar apenas em causa a prática de uma contraorclenação, á data

da consumação da infração será a do último dos contratos de gestão de carteira celebrados

mire 01.01.2014 e 31.03.2014 entre o BEST e 37 clientes referidos na Decisão, ou seja, em

31.03.2014." (11s. 5528).

47. No que diz respeito à infração relativa ao conflito de

interesses, não pode a CMVM concordar com as datas de prescrição indicadas pelo Arguido na
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sua impugnação judicial, na medida em que este desconsidera a natureza permanente da

infração praticada.

Vejamos,

48. Resulta dos elementos probatórios integrados nos autos

(maxime, dos documentos constantes a fls. 322 a 324 e que correspondem ao documento

"Adesão — Serviço de Gestão de Carteiras) que o Arguido celebrou com 37 (trinta e sete)

clientes um contrato de gestão de carteira pelo qual se obrigou a "Realizar todos os actos

tendentes à valorização da Carteira, administrando-a e gerindo-a nos termos previstos nas

presentes Condições Gerais e nas Condições Particulares de forma prudente e coin a diligência

comummente exigível, no uso dos meios técnicos e humanos ao seu dispor, não assumindo

porém quaisquer obrigações de resultado".

49. Ora, a obrigação de administrar e gerir a carteira dos clientes,

ao contrário do que o Arguido parece querer afirmar quando pretende cristalizar a data dos

factos em causa nas presentes infrações como a data de celebração dos contratos, não cessa,

pelo contrário, inicia-se aquando da celebração do contrato com o cliente e estende-se

temporalmente durante a vigência deste contrato.

50. Atentando-se uma vez mais ao critério delineado por EDUARDO

CORREIA quando refere que "a existência do dever de cessar o estado antijurídico criado, Jàz

distinguir os crimes permanentes dos crimes de efeitos permanentes, aqueles que se esgotam

num único momento, mas cujos efeitos se podem prolongar no tempo", fica por demais claro de

que se trata de uma infração de natureza permanente.

51. No caso em apreço é evidente a existência de um "dever de

cessar o estado antijurídico criado", na medida em que, é possível e também legalmente

exigível, que o Arguido procedesse à cessação da prestação do serviço de gestão de carteiras

através de um modelo que, como fundamentado cabalmente em sede de Decisão (cfr. Capítulo

C.2.4. Do conflito de interesses, a fls. 5433-5444), representava um claro risco de ocorrência

de conflitos de interesse.

8 EDUARDO CORREIA, Direito Criminal, Volume I, Coimbra: Almedina, p. 309.
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52. Aliás, como se verá adiante, foi isso mesmo que o Arguido fez

• quando instado pela CMVM a corrigir as debilidades identificadas no seu modelo de gestão de

carteiras em sede de supervisão.

53. É,por isso, evidente que a infração levada a cabo pelo Arguido

não se consumou ou esgotou temporalmente no momento em que este celebrou com os clientes

. o contrato de gestão de carteiras. Pelo contrário, a infração em causa iniciou-se na referida

data e perdurou no tempo durante todo o período em que o Arguido continuou a prestar o

serviço de gestão de carteiras assente na subscrição única do produto unit linked BEST

INVEST a.C.A.E.).

54. Vejamos os elementos constantes dos autos que colocam em

evidência que, do ponto de vista factual, o modelo de gestão de carteiras assente na exclusiva

aquisição do produto unit linked BEST INVEST (I.C.A.E.) ocorreu de forma contínua e

permanente até, pelo menos, 13/02/2017..

55. Repare-se que apenas em 02/02/2016, por oficio enviado à

CMVM (lIs. 2774 a 2779), o Arguido reitera o compromisso de descontinuar o serviço de

gestão de carteiras assente na subscrição única do produto unit linked BEST INVEST

(I.C.A.E.).

56. Neste oficio o Arguido refere: "(...) tal como acordado na

reunião presencial entre as duas instituições ocorrida no passado dia 27 de janeiro, o Banco

Best compromete-se a descontinuar a comercialização do serviço de gestão de carteiras, nos

moldes atuais". (lIs. 2776)

57. Adicionalmente, como mencionado supra, constam também dos

autos ficheiros remetidos pelo Arguido à CMVM no âmbito da descontinuação do serviço de

gestão de carteiras, onde este identifica todos clientes aos quais presta o referido serviço.

58. Pode observar-se no ficheiro integrado nos autos na PEN ails.

3661 — Pasta C e na PEN constante dos autos a fls. 441 dentro da pasta "Pedidos adicionais" e

da subpasta "14. Contas SGC" que o Arguido prestou o serviço de gestão de carteiras a todos

os 37 clientes identificados na Decisão, até, pelo menos, 31/03/2014.9

9 cfr. linha 663 do documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C: linha 654 do documento "Ponto
D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C; linha 630 do documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C; linha 615 do
documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C; linha 600 do documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 —
Pasta C; linha 553 do documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C; linha 525 do documento "Ponto
D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C; linha 507 do documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 Pasta C;. linha 494 do
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59. Da mesma forma, pode observar-se no ficheiro integrado nos

autos na PEN a fls. 3661 — Pasta U que o Arguido prestou o serviço de gestão de carteiras aos

clientes (1) (2) 1 1 ~ M . (3)

(8)

(4)

I (6) 1 1 1
(9)

(11)

(14)•

; (7)

(12)

; (5)

ffi. (10)

(15)1ell
(13)

6) (17) (18)

f f i E l l (19) (20)

bem como a mais cerca de 3264 clientes, até, pelo menos, 31/10/2016./0

documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C; linha 497 do documento "Ponto D14.xlsx", a As. 3661 —

Pasta C; 456 do documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C; linha 469 do documento "Ponto D14.xlsx",
a fls. 3661 — Pasta C; linha 428 do documento "Ponto D14.xlsx", a As. 3661 — Pasta C; linha 403 do documento
"Ponto D14.xlsx", a As. 3661 — Pasta C; linha 369 do documento "Ponto D14.xlsx", a As. 3661 — Pasta C; linha
355 do documento "Ponto D14.xlsx", a As. 3661 — Pasta C;. linha 326 do documento "Ponto D14.xlsx", a As.
3661 — Pasta C; linha 328 do documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C; linha 320 do documento
"Ponto D14.xlsx", a As. 3661 — Pasta C;. linha 302 do documento "Ponto D14.xlsx", a As. 3661 — Pasta C;. linha
279 do documento "Ponto D14.xlsx", a As. 3661 — Pasta C;. linha 281 do documento "Ponto D14.xlsx", a As.
3661 — Pasta C;. linha 285 do documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C; linha 286 do documento
"Ponto D14.xlsx", a As. 3661 — Pasta C; linha 258 do documento "Ponto D14.xlsx", a As. 3661 — Pasta C; linha
259 do documento "Ponto D14.xlsx", a As. 3661 — Pasta C;. linha 262 do documento "Ponto D14.xlsx", a fls.
3661 — Pasta C; linha 237 do documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C; linha 223 do documento
"Ponto D14.xlsx", a As. 3661 — Pasta C;. linha 225 do documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C; linha
230 do documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C; linha 232 do documento "Ponto D14.xlsx", a lis.
3661 — Pasta C; linha 212 do documento "Ponto D14.xlsx", a fls. 3661 — Pasta C; linha 215 do documento
"Ponto D14.xlsx", a As. 3661 — Pasta C; linha 217 do documento "Ponto D14.xlsx", a As. 3661 — Pasta C; linha
205 do documento "Ponto D14.xlsx", a As. 3661 — Pasta C; linha 188 do documento "Ponto D14.xlsx", a As.
3661 — Pasta C;
'° cfr. linha 1347 do documento "CMVM_Gestão Carteira.xlsx", a As. 3661 — Pasta U; linha 1378 do documento
"CMVM_Gestão Carteira.xlsx", a fls. 3661 — Pasta U; linha 1403 do documento "CMVM_Gestão
Carteira.xlsx", a As. 3661 — Pasta U; linha 1409 do documento "CMVM_Gestão Carteira.xlsx", a lis. 3661 —
Pasta U; linha 1421 do documento "CMVM_Gestão Carteira.xlsx", a fls. 3661 — Pasta U; linha 1441 do
documento "CMVM_Gestão Carteira.xlsx", a As. 3661 — Pasta U; linha 1471 do documento "CMVM_Gestão
Carteira.xlsx", a As. 3661 — Pasta U; linha 1478 do documento "CMVM_Gestão Carteira.xlsx", a As. 3661 —
Pasta U; linha 1491 do documento "CMVM_Gestão Carteira.xlsx", a fls. 3661 — Pasta U; linha 1511 do
documento "CMVM_Gestão Carteira.xlsx", a fls. 3661 — Pasta U; linha 1508 do documento "CMVM_Gestão
Carteira.xlsx", a fls. 3661 — Pasta U; linha 1522 do documento "CMVM_Gestão Carteira.xlsx", a fls. 3661 —
Pasta U; linha 1521 do documento "CMVM_Gestão Carteira.xlsx", a fls. 3661 — Pasta U; linha 1520 do
documento "CMVM_Gestão Carteira.xlsx", a As. 3661 — Pasta U; linha 1543 do documento "CMVM_Gestão
Carteira.xlsx", a As. 3661 — Pasta U; linha 1542 do documento "CMVM_Gestão Carteira.xlsx", a fls. 3661 —

Pasta U; linha 1551 do documento "CMVM_Gestão Carteira.xlsx", a fls. 3661 — Pasta U; linha 1549 do
documento "CMVM_Gestão Carteira.xlsx", a fls. 3661 — Pasta U; linha 1548 do documento "CMVM_Gestão
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Por fim, observa-se no ficheiro integrado nos autos na PEN a

fls. 3661 — Pasta AF que o Arguido prestou o serviço de gestão de carteiras aos clientes (I)

(2,

(4)1 e (5)1

(3)

Vilão, bem como a mais cerca de 1063 clientes, até, pelo menos, 13/02/2017."

61. Tendo em consideração os elementos constantes do processo e

os critérios doutrinais enunciados, conclui-se que a infração em causa é de natureza

permanente e a prática dos factos objeto da infração imputada ao Arguido ocorre, pelo menos,

entre 01/01/2014 e 13/02/2017.

62. Como mencionado supra, nos casos de infrações permanentes

o legislador determina que o prazo de prescrição só se conte quanto terminar a agressão ao

bem jurídico (artigo 119.° n.° 2, al. a) do Código Penal, aplicável ex vi, artigo 32.° do

RGCORD).

63. Neste sentido, dispõe o artigo 119.°, n.° 2, al. a) do Código

Penal, aplicável ex vi, artigo 32.° do RGCORD:

"1 - O prazo de prescrição do procedimento criminal corre desde o dia em que o facto se tiver

consumado.

2 - O prazo de prescrição só corre:

a) Nos crimes permanentes, desde o dia em que cessar a consumação;"

64. Tendo em consideração o supra exposto, a data da prática dos

factos em causa para efeitos de contagem do prazo de prescrição não pode em qualquer caso

• ser anterior a 13/02/2017.12

Carteira.xlsx", a fls. 3661 — Pasta U; linha 1555 do documento "CMVM_Gestão Carteira.xlsx", a fls. 3661 —
Pasta U.
II cfr. linha 400 do documento "BEST - Migração SGC @13022017.xlsx", a fls. 3661 — Pasta AF; linha 409 do
documento "BEST - Migração SGC @13022017.xlsx", a fls. 3661 — Pasta AF; linha 426 do documento "BEST -
Migração SGC @13022017.xlsx", a fls. 3661 — Pasta AF; linha 430 do documento "BEST - Migração SGC
@13022017.xlsx", a fls. 3661 — Pasta AF; linha 439 do documento "BEST - Migração SGC @13022017.xlsx", a
fls. 3661 — Pasta AF.
12 Recorde-se que consta do ficheiro integrado nos autos na PEN a fls. 3661 — Pasta AF que o Arguido prestou o
serviço de gestão de carteiras assente na subscri ão única do .roduto unit linked BEST INVEST (I.C.A.E.) aos
clientes ( 1 , 1 1 1 1 1 1 ~ ~ ( 2 ) (3)
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65. Como se viu supra a prescrição de quaisquer infrações em

causa no presente processo de contraordenação apenas se verificará uma vez decorridos sete

anos e meio sobre a data da prática dos factos, acrescidos de 158 dias (85+73 dias)."

Das infracções relat ivas à violação do dever de aval iação do carácter adequado das

operações no âmbito da prestação do serviço de recepção e transmissão de ordens:

Quanto ao grupo de factos respeitante às infracções relativas à violação do dever de avaliação

do carácter adequado das operações no âmbito da prestação do serviço de recepção e transmissão de

ordens, que tem por referência os clientes

a decisão administrativa contem, na parte

respeitante aos factos dados como provados as pretensas datas da consumação das infracções, em

conformidade com o que veio a ser alegado pela CMVM em sede de alegações escritas, ou seja, as

datas de 27/02/2014, 18/02/2014 e 18/02/2014, respectivamente, que correspondem às datas da

execução pelo Recorrente das ordens de compra de instrumentos financeiras dadas pelos clientes em

causa, pelo que nada há a sinalizar nessa sede.

Das infracções relativas à avaliação do carácter adequado das operações no âmbito da

prestação do serviço de gestão de carteiras e da infracção relativa ao conflito de interesses:

Quanto a este grupo de factos, a CMVM, em sede de alegações escritas, defendeu que a data

da prática dos factos relativa a cada uma das infracções quer do dever de avaliação do carácter

adequado das operações no âmbito da prestação do serviço de gestão de carteiras quer a relativa ao

conflito de interesses, corresponde ao período que corre desde a celebração do contrato de gestão de

carteira até ao término da relação contratual estabelecida entre o Recorrente e os clientes.

(4) e (5)~1111111Mem como a mais
cerca de 1063 clientes até, pelo menos, 13/02/2017.
cfr. contéudo do documento "BEST - Migração SGC @I3022017.xlsx", nomeadamente nas linhas 400;
409;426; 430 e 439 do documento "BEST - Migração SGC @ 13022017.xlsx", a fls. 3661 — Pasta AF.
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Nessa sequência veio referir que a relação contratual entre o Arguido e os clientes em causa

nos presentes autos vigorava (para todos os clientes) em 31/03/2014 e estendeu-se (para 5 clientes)

até, pelo menos, 13/02/2017, indicando a prova de onde extrai tal conclusão.

Sem prejuízo do já decidido a propósito da prescrição parcial do procedimento contra-

ordenacional por referência a parte das contra -ordenações em causa relativas à violação do dever de

avaliação do carácter adequado das operações no âmbito da prestação do serviço de recepção e

transmissão de ordens, o certo é que analisada a decisão administrativa, não apenas na parte

respeitante aos factos provados, mas na sua globalidade, verificamos que a mesma se limita a referir

que entre determinado período de tempo, tendo como baliza temporal mais próxima a data de 31 de

Março de 2014, o Recorrente celebrou uma panóplia de contratos com clientes que identifica, mas

nada refere até quando a relação contratual estabelecida com cada um deles vigorou, mormente que

em 31 de Outubro de 2016 (por respeito aos clientes (1)E

; (3) (4)

(8)

(11)

(9)

(12)

(6)

(14)

Fevereiro de 2017 (por respeito aos clientes 1)

. 1 1 M ~  ( 3 )

(15)

, (10)

(4)

a relação contratual ainda subsistia.

(2)

(13)

(2)

(5)

e em 13 de

e (5)

As datas em que ainda subsistiam os contratos apenas foram indicadas em sede de alegações

escritas proferidas pela CMVM.

Das infracções relativas à manutenção do registo de cliente:

Quanto a este grupo de. factos, a CMVM, também em sede de alegações escritas, defendeu

que a propósito do dever em causa ínsito no artigo 307.°-A do CdVM (manter um registo do cliente,

contendo, designadamente, informação actualizada relativa aos direitos e às obrigações de ambas as

partes em contratos de intermediação financeira, o qual assenta nos respectivos documentos de
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suporte"), tinha sol ici tado em 25 de Julho de 2014 cópia de toda a documentação de abertura de

conta DO e títulos (Ficha de abertura de conta/ficha de caracterização: ficha de assinaturas; condições

gerais de abertura de conta: documentes de identificação e morada, questionário de perfil de investidor;

contratos associados (serviço de gestão de carteiras. serviço Best Trading Pro e conta margem,

quando aplicável): e outros documentos de informação a prestar ao cliente em cumprimento de

disposições legais ou regulamentares não abrangidas pelos pontos anteriores)", relativa, entre outros,

aos seguintes clientes:

k) . ~ 1 1 1 1 11. (conta D.O. n.°

I) I M M I N I M M E M E  ( c o n t a  D . C ~
m) (conta D.O. n.°

n) (conta D.O.n.°

o) (conta D.O. n.°

(fls. 338 e 339)

Como nos dias 11 e 20 de Agosto de 2014, o Recorrente respondeu à CMVM sem

remeter os contratos de intermediação financeira celebrados, essas devem ser as datas da prática dos

factos correspondentes.

Novamente, analisada a decisão administrativa, não apenas na parte respeitante aos factos

provados, mas na sua globalidade, verificamos que da mesma não constam as aludidas datas que, de

acordo a solução plausível de direito apresentada pela CMVM, poderá determinar a data de

consumação das infracções em causa, apenas sendo indicadas essas datas em sede das alegações

escritas pela CMVM.

Dispõe o n.° 1 do artigo 58.° do RGCO, ex vi do artigo 407.° do CdVM, o seguinte:

"1 -A decisão que aplica a coima ou as sanções acessórias deve confer:

"a) A identificação dos arguidos;
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"b) A descrição dos factos imputados, com indicação das provas obtidas;

"C) A indicação das normas segundo as quais se pune e a fundamentação da decisão;

"d) A coima e as sanções acessórias.

Ora, neste conspecto, uma vez impugnada judicialmente e tomando o Ministério Público a

decisão de apresentar os autos ao juiz, conforme decorre do n.° 1 do artigo 62.° do RGCO, "a decisão

administrativa passa a assumir materialmente o papal de acusação, circunscrevendo os

poderes de cognição do Ariz, ,como é próprio de uma estrutura acusatória" (sublinhado nosso) —

vide Nuno Brandão, in "0 CONTROLO JUDICIAL DA DECISÃO ADMINISTRATIVA CONDENATÓRIA

MANIFESTAMENTE INFUNDADA NO PROCESSO CONTRA-ORDENACIONAL", em comunicação

apresentada no Colóquio "Direito de Mera Ordenação Social: Pontos Criticos", realizado na Faculdade

de Direito da Universidade do Porto, no dia 21 de Abril de 2018.

É assim a decisão administrativa que, valendo como uma acusação, define o objecto do

processo e vincula o tribunal na sua apreciação

A decisão administrativa é uma decisão -acusação, como lhe chama o acórdão de

uniformização de jurisprudência n.° 3/2019 (in Diário da República n.° 124/2019, Série I de 2019-07-

02). Esta sua faceta de decisão acusação tem determinado a existência de divergência doutrinais e

jurisprudenciais sobre se a mesma deve satisfazer as exigências de uma acusação ou se deverá

satisfazer as exigências de uma sentença penal e qual a consequência jurídica que deverá ser

imputada a tal peça processual se não foram verificados os requisitos ou da acusação ou da sentença,

resposta esta que está umbilicalmente dependente da que for dada à primeira questão.

Com efeito, se se considerar que a decisão administrativa está imbuída de forma mais densa

de características de decisão condenatória, importa demandar a aplicação do regime da nulidade da

sentença, a que alude o artigo 379.° do CPP.
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Contudo, se se atentar de forma primordial para a sua função de acusação, certamente que se

tenderá a aplicar o regime que deriva da nulidade da acusação, estabelecido no n.° 3 do artigo 283.° do

CPP, posição que tendemos a defender.

Assim, quando decorre da al. b) do n.° 1 do artigo 58.° do RGCO (ex vi do artigo 407.° do

CdVM) que a decisão que aplica a coima ou as sanções acessórias deve conter a descrição dos

factos imputados, tal deverá ser compaginado com o disposto na al. b) do n.° 3 do artigo 283.°

do CPP, que determina que a acusação deve conter, sob pena de nulidade (sanável) a narração, ainda

que sintética, dos factos que fundamentam a aplicação ao arguido de uma pena, 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.

No vertente caso, não só era possível a narração das datas relevantes para efeitos de

consumação das infracções em apreço (13), de acordo com todas as soluções plausíveis de direito, na

medida em que essas datas são descritas em sede das alegações escritas da CMVM, como tais datas

se mostram relevantes para a boa decisão da causa, mormente no que toca à apreciação da prescrição

do procedimento contra-ordenacional.

Na verdade, conforme já havíamos referido em despacho anterior, com todo o respeito, as

alegações escritas que podem ser proferidas pelas entidades administrativas após a interposição de

recurso e quando enviam os autos ao Ministério Público não servem para acrescentar factos relevantes

para a boa decisão da causa que já deviam ter sido indicados na decisão final e não o foram, sob pena

de violação do princípio do contraditório, na medida em que o Recorrente, ao interpor recurso, não

logrou defender-se deles, porque omissos (veja-se o caso paradigmático da data até à qual, pelo

menos, as relações contratuais com os clientes perduraram, tendo o Recorrente interesse em

defender-se desse facto) e sob pena de ser desrespeitado o princípio acusatório.

13 Neste sentido de que a decisão administrative deve conter a data das infracções, vide acórdão do TCA, de 05.12.2006,

processo n.° 1453/06, referido por Paulo Pinto de Albuquerque, in Comentário do Regime Geral das Contra -Ordenações, à
Luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, Universidade Católica Editora, pág.

238.
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Com efeito, as garantias de defesa incutem a necessidade dos arguidos conhecerem, na sua

real dimensão, os factos de que são acusados, para que deles se possam convenientemente defender.

Tal tem como consequência designadamente que não possam ser surpreendidos, na audiência

de discussão e julgamento, com factos que a acusação lhe não tivesse posto "diante dos olhos" (vide

acórdão do S.T.J. de 06-12-2002, in CJ/STJ, Ano X, Tomo Ill - 2002, pág. 240), mesmo por muito

sumário ou expedito que possa ser o processo contra-ordenacional.

Sem que sejam indicadas as datas de consumação das infracções não é possível avaliar a

justiça da condenação, ficando igualmente inviabilizado o direito ao recurso, não sendo igualmente

salvaguardado o princípio ne bis in idem,com perfeita delimitação do objecto do processo.

Por sua vez, como bem salienta Figueiredo Dias, in "Direito Processual Penal", Coimbra

Editora, 1981, pág. 65, a concepção tipica de um "processo acusatório" implica a "estrita ligação do juiz

pela acusação e pela defesa, tanto na determinação do objecto do processo (...), como na extensão da

cognição (...), como nos limites da decisão".

Mais adianta, na mesma obra, pág. 145, acerca da vinculação temática do tribunal, como efeito

consubstanciador dos princípios da identidade, da unidade ou indivisibilidade e da consumpção do

objecto do processo penal, que "deve pois afirmar-se que objecto do processo penal é o objecto da

acusação, sendo este que, por sua vez, delimita e fixa os poderes de cognição do tribunal (...) e a

extensão do caso julgado".

Desta feita, consideramos, na senda da posição versada pelo Ministério Público que, por falta

de factos sobre as datas da consumação das infracções que acima se indicaram, a douta decisão

administrativa é nula.

Deve assim ser remetido o processo para a entidade administrativa (neste sentido, vide

acórdão da Relação de Lisboa de 27.01.2004, processo n.° 10583/2003-5, in www.dosi.pt, acórdão do

Supremo Tribunal Administrativo, de 20.05.2009, processo n.° 0351/09), sendo de aplicar o disposto no

artigo 122.° do CPP, do qual se retira que a declaração de nulidade não afecta todo o processado. A
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decisão há -de ser meramente formal, de declaração de nulidade da decisão administrativa que a torna

inválida, bem como dos demais actos que dela dependem. Não são afectados, porém, os anteriores

actos que puderem ser aproveitados.

Declarada a nulidade da decisão nos moldes acima mencionados, fica prejudicada a

apreciação das outras questões suscitadas em sede de recurso pelo Recorrente.

***

DECISÃO:

Nestes termos e pelos motivos supra expostos, julgo procedente as excepções indicadas

pelo Ministério Público, no despacho a que alude o n.° 1 do artigo 62.° do RGCO, ex vi do artigo

407.° do CdVM (ficando prejudicada a apreciação das questões suscitadas pelas Recorrentes), e em

consequência:

a) Declaro parcialmente prescri to,o procedimento contra-ordenacional pelos factos

constantes da decisão administrativa e referentes às contra -ordenações por violação

do dever previsto no artigo 314°-A, n.° 1 do CdVM (avaliação do carácter adequado

das operações no âmbito da prestação do serviço de gestão de carteiras), previstas

pelo artigo 397,°, n.° 2, n) e puníveis pelo artigo 388.0, n.° 1, a), ambos do CdVM,

relativas aos clientes (1)

(3)

(8)

; (2)

; (4) (5)

( 6 ) = ~ 1 1 1 ~ , (7)

I (9) ; (10)

(11) (12)

(13) ; (14)

(16) (17)

15)
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b) Declaro parcialmente nula a decisão administrativa final proferida pela CMVM, por

parcial falta de factos sobre as datas de consumação de infracções, nos termos

descritos nesta decisão e todos os demais actos processuais posteriores dela

dependentes;

c) Determino, após trânsito em julgado, a remessa dos autos à entidade administrativa a

fim de ser sanada a nulidade cometida, tomando em consideração o aqui decidido.

Sem custas — artigo 8.°, a contrário, do RCP e artigo 513.° do CPP, a contrário, ex vi do artigo

92.° do RGCO.

Deposite, notifique e comunique nos termos habituais por força da declaração da prescrição

Processei e revi

Santarém, data e assinatura certificadas electronicamente


