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SENTENÇA1

RELATÓRIO

Para o que ora releva, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (de ora em diante, Recorrida

ou. CM\TM), aqui Recorrida, condenou, a aqui Recorrente, KPMG & Associados, Sociedade de

Revisões Oficiais de Contas S.A (doravante, Recorrente Arguida ou ICPMG), nos seguintes termos:

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

demonstr ações financeir as consolidadas do BES relativas ao exercício

findo em 31 de dezembro de 2012:

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

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

nos §5, §6 e §10 da DRA 230, (relativo ã. documentação dos critérios de

classificação de componentes do .Grupo BES como componentes. não

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

Estattitos do CNS.A, a prática de uma contraordenação grave, punível com

colina entre (el:1r°) 10 000 e (euro) 50 000;

A aplic.ação de uma coima de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), por uma

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

6/2000, conjugado com o disposto nos 55, 56 e §10 da DRA 239, (relativo ã •

documentação dos critérios de classificação de componentes do Grupo

BES como componentes não significativos) o que constitui, nos termos dó

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

' Atenta a extensão da sentença para melhor inteligibilidade da mesma, encontra-sc organizada por títulos,
consultáveis na barra de «navegação» /«Localizam.
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ambos do CdVM, a prática de uma contraordenação menos grave, punível

com coima entre (euro) 2.500,00 e (euro) 500.000,00, nos termos do artigo

3á8.°, n.° 1, alínea c), do CdVM;

iii. A aplicação de uma coima de € 30.000,00 (trinta mil euros), por uma
violação, a título doloso, do artigo 62.°, n.° 4, do EOROC, conjugado com

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

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

procedimentos de auditoria efetuado e prova de auditoria obtidà com vista a

suportar, relativamente ao crédito a clientes do BESA, as asserções

"existência", "integralidade", "direitos e obrigações" e "valorização") o que

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

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

10 000 e (euro) 50 000;

iv. A aplicação de uma coima de € 150.000,00 (cento e cinquenta mil euros),
por uma violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da

CMVM n.° 6/2000, conjugado com o disposto nos §19 das NTRA, §4 da

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

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

auditoria obtida com vista a suportar, relativamente ao crédito a clientes do

BESA, as asserções "existência", "integralidade", "direitos e obrigações" e

"valorização") o que constitui, nos termos do artigo 400.'3, • alínea a),
conjugado com o artigo 388.', n.° 3, primeira parte, ambos do CdVM, a

prática de uma contraordenação menos grave,, punível com coima entre

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

c), do CdVM;

v. A aplicação de uma coima de € 30.000,00 (trinta mil euros), por uma
violação, a título doloso, do disposto nos §19 das NTRA e §4 da DRA 510

(relativo à não obtenção de prova de auditoria, apropriada e suficiente, de
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suporte às asserções "existência”, "integralidade", "direitos e obrigações" e
"valorização" do crédito a clientes do BESA) o que constitui, nos termos do

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

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

50 000;.

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

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

do EOROC, (relativo à elaboração e conservação de documentação

suficiente para o CNSA examinar convenientemente o trabalho da Arguida)

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

CNSA, a prática de uma contraordenação grave, punível corn colina entre

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

vii. A aplicação de tit -ha coima de € 400.000,00 (quatrocentos mil éuros), por
uma violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do .Regulamento da

CMVM n.° 6/2000, conjugado com o disposto nos §19 das NTRA e §4 da

DRA 510 (relativo à não obtenção de prova de auditoria, apropriada e

suficiente, de suporte às asserções "existência", "integralidade", "direitos e

obrigações" e "valorização" do crédito a clientes do BESA) o que constitui,

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

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

grave, punível com coima entre (euro) 2.500,00 e (euro5 500.000,00, nos

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

viii. A aplicação de uma coima de € 30.000,00 (trinta mil euros), por uma
violação, a título doloso, do disposto nos §10 das NTRA e 515 da ISA 200

(relativo à violação do dever de manter um nível apropriado de ceticismo

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

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

coima entre (euro) 10 000 e (euro) 50 000;
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ix. A aplicação de uma coima de € 100.000,00 (cem mil euros); por uma
violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.°

6/2000, conjugado com o disposto nos §10 das NTRA e 515 da ISA 200

(relativo à violação do dever de manter um nível apropriado de ceticismo

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

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

prática de uma contraordenação menos grave, punível com coima entre

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

c), do CdVM;

x. A aplicação de uma coima de € 50.000,00 (cinquenta mil 'euros), por uma
violação, a título doloso, do artigo 44.°, n.° 3, do EOROC, conjugado com

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

limitação de âmbito) na opinião sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do BES — rubrica "créditos a clientes" do BESA) o que
constitui, nos termos do artigo 22.°, n.° 1, alínea b) dos Estatutos do CNSA,

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

10 000 e (euro) 50 000;

xi. A aplicação de uma coima de € 500.000,00 (quinhentos mil euros), por uma
violação, a titulo doloso, do artigo 3.0, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.°

6/2000, conjugado com o disposto no artigo 44.°, n.° 3, do EOROC e no

§30 da DRA 700 (relativo à não inclusão de uma reserva (por limitação de

âmbito) na opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas do

BES — rubrica "créditos a clientes" do BESA) o que constitui, nos termos
do artigo 400.°, alínea a), conjugado com, o artigo 388.°, n.° 3, primeira

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

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

artigo 388.°, n.° 1, alínea c), do CdVM;
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xii.À .aplicação de uma coima de € 30.000,00 (trinta mil euros), por uma
violação, a título doloso, do artigo 62.°, 4, do EOROC, conjugado com

o disposto nos 55, §6 e 511 da DRA. 230, (relativo à documentação, nos

papéis de trabalho, de factos importantes que eram do seu conhecimento

• relativos à auditoria efetuada sobre o crédito a clientes .do BESA) o que

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

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

10 000 e (euro) 50 000;

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

por uma .violação, a título doloso, do artigo 3,', n.° 1, do Regulamento da

CMV1VI n.° 6/2000, conjugado com o disposto nos 55, 56 e 511 da DRA

230, (relativo à .documentação, nos papéis de • trabalho, de factos
importantes que eram do seu conhecimento relativos à 'auditoria efetuada

sobre o crédito a clientes do BESA) o que constitui, nos termos do artigo

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

do CdVM, a prática de uma contraordenação menos grave, punível corn

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

n.° 1, alínea c), do CdVM;

xiV. A aplicação de uma coima de € 40.000,00 (quarenta mil euros), por uma
violação, a título doloso, do disposto nos §19 das NTRA e 54 da DRÁ 510

(relativo à não obtenção de prova de auditoria, apropriada e suficiente,

quanto à razoabilidade do montante dos proveitos de crédito reconhecidos

pelo BESA na respetiva demonstração de resultados do exercício de 2012) o

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

CNSA, a prática de uma contraordenação grave, punível corn coima entre

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

xv. A aplicação de uma coima de. € 300.000,00 (trezentos mil euros), por uma
violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVIVI n.°
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6/2000, conjugado com o disposto nos §19 das NTRA e §4 da DRA 510

(relativo à não obtenção de prova de auditoria, apropriada e suficiente,

quanto à razoabilidade do montante dos proveitos de crédito reconhecidos

pelo BESA na respetiva demonstração de resultados do exercício de 2012) o

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

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

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

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

xvi. A aplicação de uma coima de € 40.000,00 (quarenta mil euros), por uma
violação, a título doloso, do artigo 44.°, n.° 3, do EOROC,,conjugado com

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

limitação de âmbito) na opinião sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do BES — rubrica "juros e rendimentos similares" da
. demonstração de resultados consolidados do Grupo BES de 2012) o que

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

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

10 000 e (euro) 50 000; *

xvii. A aplicação de uma coima de € 300.000,00 (trezentos mil euros), por uma
violação, a título doloso, do artigo 3.0, n.° 1, do. Regulamento da CMVM n.°

6/2000, conjugado com o disposto no §30 da DRA 700 (relativo à não

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

demonstrações financeiras consolidadas do BES — rubrica "juros e
rendimentos similares" da demonstração de resultados consolidados do

Grupo BES de 2012) o que constitui, nos termos do artigo 40(1°, alínea a),

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

prática de uma contraordenação menos grave, punível com coima entre

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

c), do CdVM;
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xviü. A aplicação de uma coima de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), por uma
violação, a título doloso, do artigo 62.°, n.° 4, do EOROC, conjugado corn

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

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

procedimentos de auditoria efetuado .e da prova de auditoria obtida sobre os

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

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

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

a prática de uma contraordenação grave, punível corn coima entre (euro)

10 000 e (euro) 50 000;

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

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

elaboração e conservação de documentação suficiente para o CNSA

examinar convenientemente o trabalho da Arguida) o que constitui, nos

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

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

.50 000;

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

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

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

§11 da DRA 230, (relativo à documentação, nos • papéis de trabalho da

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

obtida sobre os imóveis registados na rubrica "Bens Não de Uso Próprio"

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

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

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

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

c), do CdVM;

xxi. A aplicação de uma coima de € 40.000,00 (quarenta mil euros), por uma
violação, a título doloso, do artigo 44.°, n.° 3, do EOROC, conjugado com

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

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

as demonstrações financeiras consolidadas de 2012 do BES, decorrente da

inadequada valorização (imparidade) do imóvel "Terreno em Sangano") o

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

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

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

xxii. A aplicação de uma coil= de € 300.000,00 (trezentos mil euros), por uma
violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.°

6/2000, conjugado com o disposto no §32 da DRA 700 (relativo à não

inclusão de uma reserva (por desacordo) na Certificação Legal de Contas e

Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas de

2012 do BES, decorrente da inadequada valorização (imparidade) .clo imóvel

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

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

prática de uma contraordenação menos grave, punível com coima entre

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

c), do CdVM;

xxiii. A aplicação de uma coima de € 30.000,00 (trinta mil euros), por uma
violação, a título doloso, do disposto nos §19 das NTRA e §4 da DRA 510

(relativo à não obtenção, relativamente ao conjunto de "imóveis" do BESA

no valor de 11.991.244 milhares de AOA, de prova de auditoria apropriada

e suficiente de suporte às asserções "existência, "direitos e obrigações" e

"valorização") o que constitui, nos termos do artigo 22.°, n.° 1, alínea b) dos
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Estatutos do CNSA, a prática de uma contraordenação grave, punível com

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

xxiv. A aplicação, de uma coirna de € 200.000,00 (duzentos mil euros), por uma
violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.") 1, do Regulamento da CMVM n.°

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

(relativo à não obtenção, relativamente ao conjunto de "imóveis" do BESA

no 'valor de 11.991.244 milhares de AOA, de prova de auditoria apropriada

e suficiente de suporte às asserções "existência, "direitos e obrigações" e

"valorização") o que constitui, nos termos do artigo 400.4', alínea a),

conjugado com o artigo 388.4", n.° 3, primeira parte, ambos do CdVM, a

prática de uma contraordenação menos grave, punível com coima entre

(euro) 2.560,00 e (euro) 500.000,00, nos termos do artigo 388.°, n.° 1, alínea

c), do CdVM;

xx-v. A aplicação de uma coima de € 30.000,00 (trinta mil euros), por uma
violação, a título doloso, do artigo 44.°, n.° 3, do EOROC, conjugado com

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

limitação de âmbito) na opinião sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do BES — existência, titularidade e yalorização dos
ativos/imóveis respeitantes ao BESA, no valor de 11.991.244 milhares de

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

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

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

xxvi. A aplicação de uma coima .de € 200.000,00 (duzentos mil euros), por uma
violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.°

6/2000, conjugado com o disposto no 530 da DRA 700 (relativo à não

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

demonstrações financeiras consolidadas do sBES — existência, titularidade e

valorização dos ativos/imóveis respeitantes ao BESA, no valor de
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11.991.244 milhares de AOA) o que constitui, nos termos do artigo 400.°,

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

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

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

alínea c), do CdVM;

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

violação, a título doloso, do artigo 62.1", n.° 4, do EOROC, conjugado com

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

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

• procedimentos de auditoria efetuado e da prova de auditoria obtida sobre
existência, titularidade e valorização dos "imóveis" do BESA, no valor de

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

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

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

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

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

elaboração e conservação de documentação suficiente para o CNSA

.examinar convenientemente o trabalho da Arguida) o que constitui, nos

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

uma contraordenaç.ão grave, punível com coima entre (euro) 10 000 e (èuro)

50 000;

xxix. A aplicação de uma coima de € 100.000,00 (cem mil euros), por uma
violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM 'n.°

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

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

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

obtida sobre existência, titularidade e valorização dos "imóveis" do BFSA,

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

10



; 41,1*

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
1° Juízo -41

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

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

Proc. 290/20.2YVSTR

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

ambos•do CdVM, a prática de uma contraordenação menos grave, punível

com coima entre (euro) 2.500,00 e (euro) 500.000,00, nos termos do artigo

388.°, n.° 1, alínea c), do CdVM;

b. No âmbito da auditoria efetuada sobre as demonstrações financeiras

individuais do BES relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012:

i. A aplicação de uma coima de € 40.000,00 (quarenta mil euros), por uma
violação, a título doloso, do artigo 62.°, n.° 4, do EOROC, conjugado com

o disposto nos 519 das NTRA e §4 da DRA 510 (relativo prova de auditoria

de suporte à adequada valorização (imparidade) do saldo a receber do

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

Estatutos do CNSA, a prátiCa de uma contraordenação grave, punível com

coima entre (euro) 10 000 e (euro) 50.000;

A aplicação de uma coima de £ 300.000,00 (trezentos mil euros), por urna

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

6/2000, conjugado com o disposto nos 519 das NTRA e §4 da DRA 510

(relativo prova de auditoria de suporte à adequada valorização (impaddade)

do saldo a receber do BESA) o que constitui, nos termos do artigo 400.°,

'alínea a), conjugado com o artigo 388.4', n.° 3, primeira parte, ambos. do

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

entre (euro) 2.500,00 e (euro) 500.00000, nos termos do artigo 388.°, n.° 1,

alínea c), do CdVM; •
A aplicação de uma coima de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), por uma

violação, a titulo doloso, do disposto nos §19 das NTRA e §4 da DRA 510

(relativo não obtenção de prova de auditoria, apropriada e suficiente, de

suporte à adequada valorização (irnparidade) dos créditos detidos pelo BES

11
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sobre empresas do o que constitui, nos termos do artigo

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

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

50 00.0;

iv. A aplicação de uma coima de € 100.000,00 (cem mil euros), por uma
violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.°

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

(relativo não obtenção de prova de auditoria, apropriada e suficiente, de

suporte à adequada valorização (imparidade) dos créditos detidos pelo BES

sobre empresas do o que constitui, nos termos do artigo

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

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

coirna entre (euro) 2.500,00 e (euro) 500.000,00, nos termos do artigo 388.°,

n.° 1, alinea c), do CdV/vi;

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

BES relativas ao primeiro semestre de 2013:

i. A aplicação de uma coima de € 40.000,00 (quarenta mil euros), por uma
violação, a título doloso, disposto nos §19 das NTRA, §6 e §14 da DRA 910

e.§14 da DRA 702 (relativo não obtenção de prova de auditoria, apropriada

e suficiente, de suporte às asserções "existência", "direitos e obrigações" e

"valorização" do crédito a clientes do BESA) o que constitui, nos termos do

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

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

50 000;

ü. A aplicação de uma coima de € 300.000,00 (trezentos mil euros), por uma
violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.°

12
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6/2000, conjugado com o disposto nos 519 das NTRA, §6 e 514 da DRA

910 e §14 da DRA 702 (relativo não obtenção de prova de auditoria,

apropriada e suficiente, de • suporte às asserções "existência", "direitos e
obrigações" e "valorização" do crédito a clientes do BESA) o que constitui,

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

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

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

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

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

700 (relativo à não inclusão de uma reserva (por limitação de âmbito) no

parecer emitido sobre as demonstrações financeiras consolidadas

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

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

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

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

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

6/2000, conjugado com o disposto nos §20 da DRA 910 e §30 da DRA 700

(relativo à não inclusão de uma reserva (por limitação de âmbito) no parecer

emitido sobre as demonstrações financeiras consolidadas intercalares do

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

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

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

v. A aplicação de uma coima de € 25.000,00 (vinte é cinco mil euros), por uma

violação, a título doloso, do disposto nos §20 da DRA 910 e §30 da DRA

700 (relativo à análise efetuada sobre os imóveis do componente BESA

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

13
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constitui, nos termos do artigo 22.°, n.° 1, alínea b) dos Estatutos do CNSA,

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

10 000 e (euro) 50 000;

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

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

6/2000, conjugado com o disposto nos §20 da DRA 910 e §30 da DRA 700

(relativo à análise efetuada sobre os. imóveis do componente BESA

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

constitui, nos termos do artigo 400.°, alínea a), conjugado corn o artigo

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

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

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

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

demonstrações. financeiras consolidadas do BES relativas ao exercício

findo em 31 de dezembro de 2013:

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

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

nos §5, §6 e §10 da DRA 230, (relativo à documentação, nos papéis de

trabalho, dos critérios de classificação de componentes do Grupo BES

como componentes não significativos) o que constitui, nos termos do artigo

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

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

50 000;

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

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

6/2000, conjugado com o disposto nos §5, §6 e §10 da DRA 230, (relativo à

14
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documentação, nos papéis de trabalho, dos critérios de classificação de

componentes .do Grupo BES como componentes não significativos) o que

constitui, nos termos do artigo 400f, alínea a), conjugado com o artigo

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

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

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

A aplicação de uma coirna de € 30.000,00 (trinta mil euros), por uma
violação, a título doloso, do artigo 62.1', n.° 4, do EOROC, conjugado com

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

(relativo à informação documentada nos papéis de trabalho, relativa à

auditoria efetuada sobre o crédito a .clientes do BESA) o que constitui, nos

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

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

50 000;

iv. A aplicação de urna coima de € 30.000,00 (trinta mil euros), por uma
violação, a título doloso, do artigo 44.°-A, n.° 2, do EOROC, (relativo à

elaboração. e conservação de documentação suficiente para o CNSA

examinar convenientemente o trabalho da Arguida) o que constitui, nos

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

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

50 000;

v. A aplicação de uma coima de € 150.000,00 (cento e cinquenta mil euros),
por uma violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da

CMVM n.° 6/2000, conjugado com o disposto nos §19 das NTRA, §4 da

DRA 510 e §5, §6 e §11 da DRA 230, (relativo à informação documentada

nos papéis de trabalho, relativa à auditoria efetuada sobre o crédito a

clientes do BESA) o que constitui, nos termos do artigo 400.°, alínea a),

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

15
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prática de uma contraordenação menos grave, punível com coima entre

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

c), do CdVM; •

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

violação, a título doloso, do artigo 62.°, n.° 4, *do EOROC, conjugado com

o disposto nos 519 das NTRA, §4 -da DRA 510 e §5, §6 e §11 da DRA 230,

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

e r a m do seu conhecimento relativos ao crédito a clientes do BESA) o que

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

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

10 000 e (euro) 50 000;

vii. A aplicação de uma coima de € 150.000,00 (cento e cjnquenta mil euros),
por uma violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da

CMVM n.° 6/2000, conjugado com o disposto nos 519 das NTRA, §4 da

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

de trabalho, de factos importantes que eram do seu conhecimento relativos

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

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

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

entre (euro) 2.500,00 e (euro) 500p00,00, nos termos do artigo 388.°, n.° 1,

alínea c), do CdVM;

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

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

o disposto nos §19 das NTRA, §4 da DRA 510 e §6, 510 e §11 da DRA

230, (relativo à informação documentada nos papéis de trabalho, relativa à

auditoria efetuada sobre a carteira de imóveis do BESA) o que constitui, nos

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

50 000;

ix. A aplicação de uma coima de € 100.000,00 (cem mil euros), por uma
violação, a título doloso, do artigó 3.0, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.°

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

§6, §10 e §11 da DRA 230, (relativo à informação documentada nos papéis

de trabalho, relativa à auditoria efetuada sobre a carteira de imóyeis do

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

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

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

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

x. A aplicação de uma coima de € 100.000,00 (cem mil euros), por uma
violação, a título doloso, do artigo 62.°, n.° 4, do EOROC, conjugado corn

o disposto nos 519 das NTRA e §4 da DRA 510 e §6, §10 e §11 da DRA

230 (relativo à prova de auditoria documentada sobre a valorização dos

imóveis " Eixo Viário" , " Magestic Towers (Torres Oceano)" , " Futungo de

Belas"  e " Sky Fitness" ) o que " constitui, nos termos, do artigo 22.°, n.° 1,

alínea b) dos Estatutos do CNSA, a prática de ulna contraordenação grave,

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

xi. A aplicação de uma coima de € 30.000,00 (trinta mil euros), por uma
violação, a título doloso, do artigo 62.°, n.° 4, do EOROC, conjugado com

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

de suporte às asserções " existência" , e " direitos e obrigações"  de

imóveis/ativos respeitantes ao BESA no valor de 11.991.244 milhares. de

AQA) o que constitui, nos termos do ar tigo 22.°, n.° 1, alínea b) dos

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

coima entre (euro) 10 000 e (euro).50 000;
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xii. A aplicação de uma coima de € 200.000,00 (duzentos mil euros), por uma
violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM

6/2000, conjugado com o disposto nos 519 das NTRA e §4 da DRA 510

(relativo prova de auditoria de suporte às asserções "existência" e "direitos e

obrigações" de imóveis/ativos respeitantes ao BESA no valor de 1(99(244

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

conjugado com o artigo 388.°, n.° 3, primeira parte, ambos do CdV1V1, a

prática de uma contraordenação menos grave, punível com coima entre

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

c), do CdVM;

xiii. A aplicação de uma coin -la de € 30.000,00 (trinta mil euros), por uma
violação, a título doloso, do artigo 44.°, n.° 3, do EOROC, conjugado com

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

limitação de âmbito) na opinião sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do BES — existência e titularidade dos ativos/imóveis
, respeitantes ao BESA, no valor de 11.991.244 milhares de AOA) o que

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

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

10 000 e (euro) 50 000;

xiv. A aplicação de uma coima de € 200.000,00 (duzentos mil euros), por uma
violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.°

6/2000, conjugado corn o disposto no artigo 44.°, n.° 3, do EOROC e no

§30 da DRA 700 (relativo à não inclusão de uma reserva (por limitação de

âmbito) na opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas do

BES — existência e titularidade dos' ativos/imóveis respeitantes ao BESA, no

valor de 11.991.244 milhares de AOA) o que constitui, nos termos do artigo

400.°, alínea a), conjugado com o artigo 388.'1, n.° 3, primeira parte, ambos

do CdVM, a prática de uma contraordenação menos grave, punível com
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coima entre (euro) 2.500,00 e (euro) 500.000,00, nos termos dó artigo 388.°,

n.° 1, alínea c), do.CdVM;

e. No âmbito da, auditoria efetuada sobre as demonstrações financeiras

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

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

a título doloso, do artigo 62.°, n.° 4, do.E0ROC, conjugado com o disposto

nos §19 das NTRA e 54 da DRA 510 (relativo prova de auditoria de suporte

à adequada valatização (imparidade) da Conta a Receber do BESA) o que

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

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

10 000 é (euro) 50 000;

ii. A aplicação de uma coima de E 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil

euros), por uma violação, a • título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do
Regulamento da CMVM n.° 6/2000, conjugado com o disposto nos 519 das

NTRA e 54 da bRA 510 (relativo prova de auditoria de suporte à adequada

valorização (imparidade) da Conta a Receber do BESA) o que constitui, nos

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

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

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

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

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

uma violação, a título doloso, do disposto nos 519 das NTRA e 54 da DRA

510 (relativo à não obtenção de prova de auditoria,, apropriada e suficiente,

de suporte à adequáda valorização dos créditos detidos pelo BES. sobre

empresas do o que constitui, nos termos do artigo 22.°, n.°

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

grave, punível com coima entre (euro) 10 000 e (euro) 50 000;
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iv. A aplicação de uma coima de € 100.000,00 (cem mil euros), por uma
violação, a título doloso, do artigo 3.0, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.°

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

(relativo à não obtenção de prova de auditoria, apropriada e suficiente, de

suporte à adequada valorização dos créditos detidos pelo BES sobre

empresas do o que constitui, nos termos do artigo 400.°,

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

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

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

alínea c), do CdVM;

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

das duas violações, a título doloso, do artigo 62.°, n.° 4, do EOROC,

conjugado com o disposto nos §19 das N'IRA, §4 da DRA 510 e §6, §10 e

§11 da DRA 230, (relativo à documentação (i) da autoria de papéis de

trabalho e (ii) de informação respeitante às bases de suporte do julgamento

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

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

constitui, nos termos do artigo 22." ), n.° 1, alínea b) dos Estatutos do CNSA,

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

10 000 e (euro) 50 000;

vi. A aplicação de uma coima de € 20.000,00 (vinte mil curos), por cada uma
das duas violações, a título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da

CMVM n.° 6/2000, conjugado com o disposto nos 519 das NTRA, §4 da

DRA 510 e §6, §10 e §11 da DRA 230, (relativo à documentação (i) da

autoria de papéis de trabalho e (ii) de informação respeitante às bases de

suporte do julgamento por  si efetuado e/ou os fundamentos da sua

conclusão sobre valorização (imparidade) dos créditos detidos pelo BES

sobre o o-que constitui, nos termos do artigo 400.°, alínea
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a), conjugado com o artigo 388.°, n.° 3, primeira parte, ambos do CdVM, a

prática de uma contraordenação menos grave, punível com coima entre

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

c), do CdVM;

vii. A aplicação de uma coima de € 75.000,00 (setenta e cinco mil euros), por
uma violação, a título doloso, do artigo 62.°, n.° 4, do EOROC, conjugado

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

obtenção de prova de auditoria de suporte à adequada. valorização

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

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

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

50 000;

viii. A aplicação de urna coima de € 15.000,00 (quinze mil euros), por uma
violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.°

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

(relativo à não obtenção de prova de auditoria de suporte à adequada

valorização (imparidade) dos créditos do BES sobre a o que

constitui, nos termos do artigo 400.°, alínea a), conjugado com o *artigo

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

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

ix. A aplicação de uma coima de € 50.000,00 (cinquenta mil euros), por uma
violação, a título doloso, do artigo 62.'3, n.° 4, do EOROC, conjugado com

o disposto nos §19 das NTRA, §4 da DRA 510 e §8, §10 e §11 da DRA

.230, (relativo à documentação, nos papéis de trabalho, das bases de suporte

do julgamento por si efetuado e/ou os fundamentos da sua conclusão sobre

• a adequada valorização (imparidade) dos créditos detidos pelo BES sobre a

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

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

x. A aplicação de uma coima de € 15.000,00 (quinze mil euros), por uma
violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.°

. 6/2000, conjugado corn o disposto nós §19 das NTRA, §4 da DRA 510 e

§8, 510 e §11 da DRA 230, (relativo à documentação, nos papéis de

trabalho, das bases de suporte do julgamento por si efetuado ejou os

fundamentos da sua condusão sobre a adequada valorização (imparidade)

.dos créditos detidos pelo BES sobre a o que constitui, nos termos

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

'pane, ambos do CdVM, a prática de uma contraordenação menos grave,

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

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

f. No âmbito da informação prestada ao CNSA, a aplicação de uma coima de €
40.000,00 (quarenta mil euros), por cada uma das duas violações, a título doloso,

do dever de não prestar informações falsas ao CNSA, previsto no artigo 22.°, n.°

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

ay dos Estatutos do CNSA, o que constitui, nos termos do artigo 22.°, n.° 1, alínea

e) dos Estatutos do CNSA, a prática de urna contraordenação grave, punível corn

coima entre (euro) 10 000 e (euro) 50 000.»

Atento o concurso de contraordenações supra, fixou a CMVM à KPMG a

coima única de € 1.000.000,00 (um milhão de eur os).
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Inconformada, a Arguida, aqui Recorrente, apresentou para este Tribunal douto

recurso de impugnação judicial da decisão da CMVM (volumes 27 e 28 dos autos).

C o m reporte às conclusões de recurso de impugnação judicial2 — que delimitam o
objecto dos autos — suscita, 'em síntese, a Recorrente, as seguintes questões: i) nulidade do

processo por violação do direito de defesa; ii) prescrição do procedimento

contraordenacional; iii) nulidade do procedimento contraordenacional por preterição dc

diligências essenciais; iv) nulidade por violação de providências essenciais, concretamente,

decorrente da «não obtenção e análise das pastas de trabalho da KPMG Angola»; v)

nulidade de provas obtidas durante o processo contraordenacional, concretamente,

«ausência de base legal da CMVM para o aproveitamento de prova recolhida em buscas»;

vi) nulidade de prova do relatório sobre o trabalho de revisão de finalidade especial de

demonstrações financeiras do BESA referente ao período findo ern 4 de Agosto de 2014,

decorrente da sua sujeição a segredo bancário e profissional angolano; vii) nulidade

decorrente da não indicação do enquadramento completo do sistema normativo aplicável;

viii) nulidade decorrente da não indicação dos factos que sustentam a imputação da

infração; ix) nulidade decorrente da falta de competência da CMVM para julgar e condenar

sobre os factos relativos à revisão limitada sobre as contas consolidadas intercalares do

BES relativas ao primeiro semestre de 2013.

A CMVM apresentou, em juizo, alegações de recurso, nos termos e para os efeitos

previstos no artigo 416.°, número 1 do Código de Valores Mobiliários, aplicável por

remissão do artigo 46.°, número 1 do Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria (fls. 12486

dos autos, 29.° volume).

2 Fls. 12350, tio 28.° volume.
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B. QUESTÕES PRÉVIAS E NULIDADES

ENQUADRAMENTO

Preliminarmente ao conhecimento e apreciação das nulidadese questõesprévias suscitadas

no douto articulado de recurso de impugnação judicial, 'cumpre, a este propósito, esclarecer

como segue.

Em julho de 2019, o Supremo Tribunal de Justiça fixou jurisprudência no ,seguinte

sentido3:

«o despacho genérico ou tabelar de admissão de impugnação de decisão da

autoridade administrativa, proferido ao abrigo do disposto no art. 63.°, n.° 1, do

RGCO, não adquire força de caso julgado formal».

Para tanto, o douto aresto desenvolveu relevantes subsídios para a reiteração da

questão — que se tem por pacífica — atinente aos poderes de sindicância deste Tribunal

aquando da aceitação do recurso de impugnação judicial, conforme estabelecido no artigo

63.° do RGCO.

No douto aresto, reitera-se, com amparo na doutrina e no sentido jurisprudencial

acolhido em acórdãos do Tribunal Constitucional, os seguintes princípios norteadores, a

que se adere: i) o RGCO tem norma específica nesta matéria (artigo 63.° do RGCO), cujo

elemento gramatical é limpido e expresso, circunscrevendo a rejeição do recurso de

impugnação judicial aos casos de «extemporaneidade» ou inobservância. «de exigências de

forma»; ii) caso se verificasse nesta matéria alguma lacuna — o que se não divisa, atenta a

sobredita norma — então, a disciplina legal de aplicação subsidiária seria, apenas e só, a
vertida no Código de Processo Penal, sem qualquer interpenetração — por evidente e
notória ausência de norma ou princípio legal que nisso consinta — com normas ou

3 Proferido em 4 de Julho de 2019, no processo n.° 6941/16.6T8GMR.G1-A.S1, disponível no site do itij.
A propósito da inexistência do direito constitucional a não ser submetido a julgamento quando não se verifiquem
indícios .00'cientes para consistirem numa razoável convicção de que o cquido tenha praticado o crime, cfr. a  t í tul o
meramente exemplificativo, o acórdão do Tribunal Constitucional n.° 691/98 e 101/2001.
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princípios decorrentes da jurisdição administrativa; a normação constante do número 1,

do artigo 63.° do RGCO, incluindo o seu elemento gramatical, teleológico e histórico,

encontra-se em integral consonância e coerência com os princípios da simplicidade e

celeridade processuais que enformam o recurso de impugnação judicial, que dá lugar a um

recurso de plena jurisdição; iii) smo, o RGCO não autoriza o conhecimento de nulidades e

questões prévias aquando do recebimento do recurso, mas apenas e só, na sequência de

audiência de discussão e julgamento e de sentença'.

• Esta interpretação é, salvo melhor e mais douta opinião, aquela que se acha
consentânea com a exiguidade da causa de suspensão da prescrição prevista na alínea c) e

número 2 do artigo 27.°-A do RGCO.

Passa-se, por isso, em sede de sentença, após abertura da audiência, discussão da causa

e produção de prova, a conhecer, apreciar e decidir as questões suscitadas pela Recorrente.

Para tanto, e para efeitos de inteligibilidade, usar-se-á a nomenclatura por si utilizada no

douto articulado de impugnação judicial deduzido em juízo.

Sem prejuízo da apreciação casuística, cumpre, desde já, assinalar que várias das

pretensas questões prévias ou incidentais e nulidades não consentem subsunção àquele conceitos,

4 António Bessa Pereira, «Regime Geral das Contra Ordenações e Coimas», nota 3 ao artigo 63.° pág. 191, e António
Leones Dantas, o0 Deacbo Liminar do recuffo de impusnaffio no Prvcesso das Contra-Ordenafies», CEJ, Regime
Geral das Contraordenações e Contraordenações Administrativas e Fiscais, Coleção de Formação
Continua, E Book,Set. de 2015 pág. 16 ss.
Acórdão do Tribunal Constitucional n.° 373/2015, disponível no site do itij.
5 Cfr. Maio. Gonçalves in Código de Processo Penal, anotado — Legislação Complementar,
17 edição, .Almedina, Coimbra, 2009, p. 778, notas 2 e 3:
"As questões prévias aqui referidas, e em outros lugares do Código, são todas as que, além das incidentais, ou
seja das que surgem no decurso da audiência, podem obstar ao conhecimento do mérito. Essas questões
podem ter natureza substantiva (morte do arguido, amnistia, prescrição, etc.) ou adjetiva (incompetência do
tribunal, ilegitimidade do acusador, etc). A apreciação das questões prévias de natureza adjetiva deve proceder
-à'apreciação das de natureza substantiva, e dentre aquelas deve ser apreciada prioritariamente a questão da
competência, pois que se o tribunal se declarar incompetente deve cessar a sua intervenção, para que o
tribunal competente aprecie todas as questões.
As questões prévias devem ser apreciadas tão cedo quanto possível (cfr, v.g.art. 311.°, no 1), mas podem
também ser decididas na, sentença final (art. 368°, no 1) e assim terá que suceder necessariamente sempre que
a solução, estiver dependente de prova a produzir na audiência."
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mas, reflectindo o legítimo inconformismo da Recorrente com o mérito do decidido, antes

convocam, prematuramente, o Tribunal para apreciação da substância do pleito'.

Cumpre, também esclarecer que, salvo mais douto entendimento, a sentença ern sede

de RGCO, em-estrita consonância com princípios da simplicidade e celeridade adjetivos

que o norteiam, tem norma específica quanto ao seu teor  e forma, o ar tigo 64.°,

púmero 4 do RGCO, pelo que, não consentem transposição, sem mais e de modo

automático, as aturadas exigências de .fundamentação previstas no Código de Processo

Penal (artigos 374.° a 376.° do CPP) em que, contrariamente ao que aqui sucede, está em causa o

apuramento de responsabilidade penal do agente, com potencial de projeção em direitos,

liberdades e garantias (artigo 41.°, número 1 do RGCO).

Nada disso sucede em sede de RGCO.

Apenas se aquilata da violação de deveres funcionais e a sua projeção, na esfera jurídica

do agente, queda-se em efeitos patrimoniais, acautelados por via de uma coima.

Em coerência, ao abrigo do artigo 64,', número 4 do RGCO, ao Tribunal cumpre

explanar a fundamentação «tanto no que concerne aos factos como ao direito aplicado e às

circunstâncias que determinaram a medida da sanção», o que, não só é deveras distinto das

exigências constantes dos artigos 374.° e 375.° do CPP (que não se aplicam face à existência

de norma. própria em sede de RGCO, atento o disposto no artigo 41,' , número 1 do

RGCO) como, não se confunde com apreciar atornisticamente cada awmento ou razik

aduzido pela Recorrente'.

Vejamos.

6 Note-se que o artigo 311.° do Código de Processo Penal não tem aplicação no RGCO dado que a
simplicidade da mamba processual estabelecida nos artigos 63.° e 65.° a isso se opõe (artigo 41.°, número 1,
1.' parte). De qualquer modo, mesmo que se aplica-se enfatiza-se que a normação constante no número 1 do
artigo 311.° do CPP não admite, sem mais e de modo automático, a apreciação de questões prévias e
incidentais, exigindo, além de que o sejam verdadeiramente, que o Tribunal possa desde logo delas conhecer.
7 Neste sentido, a título meramente exemplificativo, cfr. o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de
03.11.2020, disponível no site do itij.
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I. Da nulidade por «violação do direito de defira da KPMG Portugal»

Invoca a Recorrente que, ao indeferir a prorrogação do prazo de 20 dias úteis

(previsto no número 3 do artigo 59.° do RGCO) para apresentação, em juízo, do recurso

de impugnação contraordenacional da decisão administrativa condenatória, a Recorrida

postergou o disposto no número 6, do artigo 107.° do Código de Processo Penal (aplicável

por remissão dos artigos 407.° do CdVM e 41.° do RGCO). Por conseguinte, argumenta,

foram colocados em crise os princípios constitucionais de defira, processo justo e equitativo,

i.gualdade e proporcionalidade, previstos, . respetivamente, .nos artigos 32.°, número 10, 20.°

número 4, 13.° e 18.°, número 2, da Constituição.

Vejamos, pois, ocupando-nos em primeira linha da norrnação infraconstitucional.

Em primeiro lugar, importa recordar que a• disciplina do Código dos Valores

Mobiliários pretende ser autossuficiente (artigo 407.° do CdVM), razão porque apenas, se

confrontado com a ausência de norma, deverá o intérprete/aplicador perscrutar subsídios

no regime do RGCO.

Em segundo lugar, e de igual sorte, também o RGCO, de modo límpido, afirma a sua

pretensão de auto-suficiência dogmática, dado que, estabelece o número 1 do artigo 41.° do

RGCO que, apenas haverá' que recorrer ao CPP «quando o contrário» não resultar do

diploma e de modo «devidamente adaptado». Uma vez que o artigo 416.° do CdVM não

prevê regra especial para efeitos de prazo de apresentação da impugnação judicial, a norma

aplicável é o número 3 do artigo 59.° do RGCO.

Não se desconhece qué existem disciplina sectoriais em que a Lei contemplou um

prazo diferenciado para efeitos de exercício de defesa, em função da maior ou menor

complexidade subfacente aos autos (assim sucede, por exemplo, no RGICSF, artigo 219.°-

27



'ckjf.-.446
_ I

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
Juízo — J1

Pr.Do Municlpio, Ed Ex -Escola Prática de Cavalaria
2005-345 Santarém

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

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

A, número 1) e até inscreveu o conceito normativo de especial complexidade (também no

RGICSF, concretamente no número 4 do artigo 219.°-A).

Contudo, assim não sucede na disciplina que regula o objecto destes autos.

Por conseguinte, como salienta a decisão recorrida, a Recorrida «não pode prorrogar o

prazo nos termos pretendidos pela Arguida KPMG, sob pena de se desrespeitar o principio

da legalidade processual consagrado no artigo 43.°, n.° 1, do RGCORD (e bem assim o

princípio da competência que constrange a. CMVM, na qualidade de pessoa coletiva de

direito 'público, em todas as vertentes da sua atuação), na medida em que tal prorrogação

não encontra assento legal.»

A questão infraconstitucional reside, então, em apurar se estamos perante uma lacuna

do RGCO que consinta e demande a aplicação do Código de • Processo Penal,
concretamente o disposto no número 6 do artigo 107.° daquele Diploma.

Salvo melhor opinião, afigura-se-nos que vários argumentos confluem no sentido de

que não há lugar à aplicação subsidiária do regime previsto no número 6, do artigo 107.° do

CPP, o que decorre, desde logo e em primeiro lugar, da inexistência de lacuna que careça

de ser suprida. Com efeito, não se divisa, nem no CdVM, nem no RGCO qualquer

elemento, teleológico, histórico ou sistémico, que concorra para suportar a conclusão de

que o RGCO encerra, nesta matéria, uma lacuna, o que também não vem invocado.

Em segundo lugar, não se nos afigura, face ao disposto no número 1, do artigo 41.°

do RGCO, que .se possa, automática e acriticamente convocar o regime subsidiário do

Código de Processo Penal.
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Na verdade, não é esse o sentido decisório que vem sendo preconizado pela

jurisprudência', nem pela doutrina, que se sintetiza nos ensinamentos do Professor

Frederico da Costa Pinto:

'idle acordo com o artigo 41.° do RGCords, a invocação do direito proc.essual penal corm

'Direito subsidiário tem de revestir três características: ser necessária, ser adequada e,

quando aplicável, ser eventualmente adaptada'.

No caso subjudice, não se divisa fundamento para sustentar qué o legislador não

considerou auto -suficientemente regulada, no RGCO, toda a disciplina legal atinente à

impugnação judicial, dado que se ocupou, entre o mais, de prever os fundamentos da sua

inadmissibilidade (ar.tigo 63.° do RGCO), a tramitação ulterior ao recebimento (artigo 65.°

do RGCO), o direito aplicável à audiência de discussão e julgamento - que não é,

integralmente, o constante no CPP (artigo 66.° do RGCO) - e a delimitação dos temas de

prova (artigo 72.° do RGCO).

Ora se, perante este nível de detalhamento e pretensão de exautimento da regulação

dos atos, não se divisa norma específica sobre a prorrogação do prazo, de um lado, nem

remissão para o CPP (quando se divisa a remissão para outras disciplinas) de outro, então,

em coerência, há que observar o principio de auto-suficiência afirmado no número 1, do

artigo 41.0 do RGCO c arredar, por falta de amparo legal para o efeito, a convocação da

disciplina subsidiária vertida no CPP.

8 Neste sentido, cfr. o aresto do Tribunal da Relação do Porto no seu Acórdão de 21 de novembro de 2007,
proferido no Proc. n.° 0744369, disponível em www.dg,si.pt, referindo: " •
Retenha-se,. desde ja, que contrariamente ao que* muitas vees. se pretende fazer crer, não são aplicáveis ao processo de
contraordenação todas as normasprocessuais penais que regulam matérias não opecificamente reguladas no âmbito deste últfrio
domínio, was apenas e tão só os preceitos reguladores do processo criminal (que até poderão não ser do Código de Processo Penc4
que não colidam com o que resulta do RGCO. 110 é, que não colidam corn as normas deste diploma nem com osprinOios que
lhe estão sulacentes. E esta a leitura ajustada do 11.° 1 do are 41.do RGCO, em cujos terms, "sempre que o contrário não
resulte deste diploma, são aplicáveis, devidamente adaptados, os preceitos reguladores do processo criminal
9 Cf. FREDERICO DA COSTA PINTO, "Direito de audição e direito de defesa em processo de contraordenação:
conteúdo, alcance e conformidade constitucional", in Revista Portuguesa de. Ciéncia Criminal, Ano 23, n.° 1,
janeiro -março 2013, p. 81. •
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Ern terceiro lugar, mesmo que assim não se entendesse, não se nos afigura que a

teleologia da impugnação judicial (distinta do recurso penal) demande ou consinta a

aplicação analógica da norma contida no n.° 6, do artigo 107.° do CPP.

Com efeito, vem sendo, consistente e reiteradamente, determinado pela

jurisprudência do Tribunal Constitucional o seguinte: a Lei fundamental não impõe, em

sede contraordenaciónal, o mesmo regime de regras adjetivas que norteiam, delimitam e

condicionam o processo penal e, por conseguinte, inexiste norma que imponha a aplicação

automática deste' ao processo de co.ntraordenaçãoio.

Acresce que, é inequívoco que a normação vertida no número 6, do artigo 107.° do

CPP consubstancia um regime eXcecional, que arreda os prazos gerais previstos nos artigos

78.°, 287.° e 315.° e nos n.'s 1 e 3 do artigo 411.°, do sobredito Código de Processo Penal.

Sucede que, o artigo 11.° do Código Civil impede a aplicação analógica de normas

excecionais, assim inviabilizando a aplicação a estes autos do disposto no n.° 6 do artigo

107.° do CPP.

Mais: divisa-se ainda uixi outro argumento que obvia a aplicação analógica daquele

preceito do CPP a estes autos, a saber, a diferente natureza dos prazos em confrontação,

dado que, o número 1 do artigo 60.° do RGCO tem natureza administrativa, ao passo que a

norma excepcional prevista no número 6 do artigo 107.° do CPP é um prazo de natureza

judicial.

Isto. mesmo foi• já afirmado, quer na jurisprudência deste Tribunal, quer na
jurisprudência de Tribunais Superiores:

Tribunal da Concorrência, Regulap7o e.Supervirão, em decisão proferida no âmbito do processo

n.° 182/16.0YUSTR, datada de 30.04.2018:

'0 Referem-se, sem pretensão de exaustividade, os Acórdãos do Tribunal Constitucional n.os 158/92,
86/2008, 659/2006, 537/2011, 595/2012 e 612/2014, todos disponíveis em www.tTibunalconstitXrcionalpt e o
Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 15.01.2013, proferido em sede do processo
n.° 58/11.7TBLNH-ALI-5, disponível em www.dgsi.pt.
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"Em primeiro lugar, há que atentar na diferente natureza do prazo estabelecido no

art.° 228.°/1 do Regime Geral das Instituições de *Crédito e Sociedades Financeiras já que

se trata de urn prazo administrativo. Esta distinta natureza dita, desde logo, que o decurso

do prazo se suspende nos dias não úteis, conforme decorre do disposto no art° 60.°/1 do

Regime Gera] das Contraordenações, aprovado pelo DL 433/82 de 27.10, ao contrário

do regime previsto no art.° 104.71 do CPP.

No sentido da inaplicabilidade do regime previsto para o processo penal se pronunciaram

os Acórdãos do: Tribunal da Relação de Lisboa de 17.12.1997, in BNIJ n.° 472, pág.551,

segundo o qual não há aplicação subsidiária decorrente do disposto no art.° 41° do

Regime Geral das Contraordenações, aprovado pelo DL 433/82 de 27.10; Tribunal da

Relação de Lisboa, de 08.11.2005, proferido no processo n.° 9535/05.5; Tribunal da

Relação de Evora de 1 0 . 0 1 . 2 0 0 6 , proferido no processo n.° 2563/05-1, apus

Contraordenações — Anotações ao Regime Gerd, em anotação ao art.° 59° do Regime
Geral das Contraordenações, págs.464 e 46511, Acórdão do Tribunal da Relação do Porto

de 16.12.2009, proferido no processo 243/09.1TBCPV.P1, apus Contraordenações —
Anotações ao Regime Geral, *cm, anotação ao art.° 59° do Regime Gera' das

Contraordenações, pág. 46912, Acórdão do Tribunal da Relação do Coimbra de

08.01.2009, proferido no processo 10/08.0TBFIG.C1, apus Contraordenações —
Anotações .ao Regime Geral, em anotação ao art° 59° do Regime Geral das
Contraordenações, pág. 471; e ainda o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de

14.12.2006, in Cp0OCI, tomo 5, pág. 141.

Em segundo lugar, tal posição encontra esteio na doutrina do Acórdão do STJ de fixação

de jurisprudência de 10.03.94, que reafirmou a natureza judicial do prazo de impugnação

judicial da decisão proferida pela autoridade administrativa e ainda, conforme destaca o

Banco de Portugal, em sede de alegações, em anteriores decisões do Tribunal da

Concorrência, Regulação Supervisão nos reeursos de impugnação n.c's 17/14.8YUSTR e

177/14.8YUSTR de 25.10.2013 e 27.05.2014, respetivamente.

11 Cfr. MANUEL SIMAS SANTOS e JORGE LOPES DE SOUSA, 6.* edição, 2011.

12 IVLANUEL SIMAS SANTOS e JORGE LOPES DE SOUSA, 6.* edição, 2011.
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(..)

" (...) [F]ace ao elemento sistemático da interpretação, e sob pena de incoerência

do sistema e total confusão entr e o r egime dos pr azos administr ativos e judiciais,

também não será de aplicar a norma do art. 107.°, n.° 6 do CPP aos prazos

a d m in ist r a t ivos de impugnação judicial de decisões administrativas. Assim por

contrariar o especificarnente previsto no RGCO, mais concretamente a natureza do prazo

de recurso judicial decorrente dos arts. 59.° e 60.° do RGCO, a norma processual indicada

nã o poderá ser aplicada subsidiariamente (cfr. art. 41.°, n.° 1, 1.a parte, do RGCO)".

Decisão çlo TCRS, de 12.05.2014, nos autos de CO da CMVM n.° 27/2008:

"Assim, face ao elemento sistemático da interpretação, e sob pena de incoerência do

sistema e total confusão entre o regime dos prazos administrativos e judiciais, também não

será de aplicar a norma do art. 107.°. n.° 6 do CPP aos _prazos administrativos de

impugnação judicial de decisões administrativas. Assim, por contrariar o especificamente

previsto no RGC0, mais concretamente a natureza do prazo de recurso judicial decorrente

dos arts. 59.° e 60.° do RGCO, a norma processual penal indicada no poderá ser aplicada

subsidiariamente (eft. art. 41.°, n.° 1, 1.a parte, do RGCO)".

Acórdão de uniformização dejurisprudincia, do Supremo Tribunal de justiça, de 3 de novembro de

2010, que revogou o aresto do Venerando Tribunal da Relação de Lisboa que, em

2.06.2010, decidira em sentido divergente (processo n.°103/10.3TYLSB.L1-A.S):

`O direito de defesa em processo contmonknacional, que inclui o direito de audiência e o direito de

recurso da condenação administrativa para um tribunal, está suficientemente salvaguardado nos ans. 59.*

e segs. do RGCO, em cumprimento do disposto no n.° 10 do art. 32.° da Constituição.

A aproximação do direito contraordenacional ao direito penai que é real, não imp& uma coincidência dos

regimes processuais de ambos os ilícitos, dada a dOrente natureza dos interesses em causa.
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É, pois, materialmente jusfficável uma diversa expressão dos direitos dos arguidos, naturalmente mais

intensa no procesio penaL Não se mostra, pois, ultrapassada nem contrária à Constituição a doutrina do

Acórdão de Fixação de Jutilprudência n.° 2/94. Concluindo: este Adrdão não caducou em toda a sua

extensão, mantendo-se em visor quando diTie que o prazo previsto no n.° 3 do art. 59.° do RGCO não

é um prato judicial, dal derivando nomeadamente a in4ilicabilidade àquele prato da rega do n.° 6 do

att. 107.° do CPP".

Donde, não se divisa razão para censurar a decisão recorrida, dado yue, inexis.te base

legal para acomodar a pretensão da Recorrente, no sentido da prorrogação do prazo de 20

dias úteis previsto no número 3 do artigo 59.° e.60.°, ambos dó RGCO.

• Antes de nos dedicarmo-nos a apurar se • esta interpretação normativa posterga algum

parâmetro constitucional, importa, ainda, tecer algumas considerações sobre o invocado

vício de nulidade do processo.

É que, em primeiro lugar, o RGCO não encerra qualquer disciplina atinente a vícios

de nulidade, pelo clue,. desde logo, soçobra amparo legal para a pretendida «nulidade do

processo».

• Em segundo lugar, perscrutando outros subsídios, isto é, aceitando, agora para
efeitos de apreciação do arg.imentário da Recorrente, que o CPP e o seu regime de

nulidades tem aqui aplicação, mesmo assim soçobra a pretensão da Recorrente.

Com efeito e.como é sabido, o CPP *estabelece um princípio de legalidade, segundo o

qual a violação ou a  inobservância ekúdirposições da lei do processo penal só determina a nulidade do acto

quando esta  for expressamente cominada na  lei..

Por outra palnvras, mesmo em sede apuramento da responsabilidade penal em que as

garantias, materiais e adjetivas, do agente são — e bem - intensas e com amplo amparo na
Lei Fundamental, o que se verifica é que o legislador ordinário circunscreveu a situações

residuais a aplicação do vício de nulidade.
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Na verdade, as nulidades insanáveis são apenas as constantes no artigo 119.° do CPP

e nenhuma delas tem aplicaão — mesmo que adaptada — ao caso dos autos.

Por seu turno, no artigo 120.° do CPP, prevê-se um regime de nulidades dependentes

de arguição e, salvo melhor opinião, também nenhuma delas tem aplicação no caso

suljudice.

Também não se pode reconduzir a não prorrogação do prazo para impugnação

judicial a nenhuma das situações previstas no número 3, do artigo 283.° do CPP, nem, tão

pouco, do artigo 379.° do C.P.P., por notória inidoneidade de subsunção do acervo aqui

em causa à norrnatividade prevista nesses preceitos.

Finalmente, note-se que mesmo o número 6, do artigo 107.° do CPP não contém um

comando objigatório para o Juiz.

Com efeito, o que aí se estabeleceu foi que o «Juiz pode» prorrogar o prazo de

apresentição de certos articulados, pelo que, mesmo nos casos em que a admissibilidade da

prorrogação do prazo está legalmente estatuída não constitui um «direito» do arguido, mas
antes, corporiza uma decisão jurisdicional discricionárial3 14, ancorada, nos termos do

número 3 do artigo 215.° do CPP, no «número de arguidos, ofendidos ou do caractér

altamente organizado do crime».

• No caso, está em causa um único Recorrente e não sendo de apoucar a exigência
normativa subjacente ao pleito — desde logo, porque encerra 885 pontos de factos — a
verdade é que obedeceu a uma dinâmica tensional própria, subjacente à natureza dos

processos contraordenacionáis, cuja génese é a acusação da CMVM que a Recorrente pôde,

13 Cf., v.g., os acórdãos do Tribunal da Relação de Lisboa de 18/08/2005 (proc. n.° 3133/2005-3) e de
20/02/2008 (proc. n.° 3/2008-3), do Tribunal da Relação do Porto de 18/12/2002 (proc. n.° 0210922), do
Tribunal da relação de Evora de 31/01/2008 (proc. n.° 168/0,5-1 e proc. n.° 250/05-1) e de 28.11.2005 (proc.
n.° 2608/05-1).
14 Cf. o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 10/10/2008 (proc. n.° 5967/2007-3).

34



Netotif

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
i° Juízo — J1

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

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

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

ainda na fase administrativa, conhecer, contraditar e influencinr, o que não sucede com a

acusação prolatada em sede penal'.

E, na verdade, a Recorrente, até o fez com sucesso normativo parcial, dado que, alguns

segmentos de facto constantes da acusação da CMVM foram, na sequência da dialética

introduzida pela Recorrente, arquivados, designadamente os descritos nos pontos 354 a

369 e os descritos nos pontos 519 a 539..

Em concreto, verifica-se, nos autos, o seguinte iter que traduz o exercício, cabal e

pleno de defesa e contraditório por parte da Recorrente:

- Foi notificada da acusação da CMVM em 07/06/2019, tendo a CMVM fixado em

30 dias úteis o prazo para a apresentação de defesa escrita e oferecimento de meios de

prova.

- A partir da notificação os autos estiveram à sua disposição, para consulta e/ou

cópia, pelo que logo nesse momento a Arguida e os seus Ilustres Mandatários puderam

conhecer toda a prova que sustentou a dedução, da acusação.

- Após a notificação da acusação, a Arguida solicitou, em 07.06.2019, cópia digital

do processo de contraordenação, que lhe foi disponibilizada, ern 11.06.2019, pela cmym,
tendo requerido ainda a prorrogação do prazo para o exercício dos respetivos direitos de

audição e de defesa. •

- Na sequência do requerimento apresentado pela Arguida, a CMVM prorrogou. o

prazo para o exercício do respetivo direito de audição e defesa, em 30 dias úteis (acrescidos

15 Neste sentido, Frederico da Costa Pinto, Direito de audição e direito de Defesa em processo de contraordenação:
conteúdo, alcance e conformidade constitucional, in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, ano 23, n.° 1, jan-mar
2013, pp. 63 a 121: • •
[o] arguido em processo de contraordenação acaba na verdade por ver Oliva° o seu direito de defesa de uma forma mais infensa
do que acontece no 1,779Cesse criminal, não só pelas raeesjá nferidas — isto é, a capacidade de influenciar a «decisão -acusação» de
uma forma que não tem paralelo no processo oitninal — mas também porque a conversão normativa da decisão final ern mera
acusação significa que o arguido vai a julganrento com a acusação fundamentada ao nível de uma decisãá final E isto é muito
mais do que aquilo que resulta do artigo 283.° do Código do Processo Penal (..).
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aos 30 dias úteis inicialmente fixados), totli7ando cerca de três meses para analisar a

acusação e todos elementos probatórios que, aquando da dedução da mesma, integravam o

presente processo de contraordenação, bem como para preparar a defesa escrita que

apresentou em 02/09/2019. •

- Após a dedução. da acusação e a apresentação da defesa escrita por parte da

Arguida, apenas foram integrados nos autos elementos probatórios juntos pela própria

Arguida ou produzidos na sequência do requerimento probatório apresentado pela Arguida

(nomeadamente, os autos e gravações das declarações e depoimentos das testemunhas por

ela indicadas).

- A Arguida foi notificada das datas de realização de todas as diligências probatórias

requeridas pela Arguida na sua defesa escrita, pelo que pôde estar representada — como,
aliás, esteve — em todas elas, tendo-lhe, ademais, sido clisponibilizadas cópia digital de todas

as diligências realizadas.(maxime, das inquirições das testemunhas por si arroladas).

- Em 19/12/2019, a Arguida juntou aos autos requerimento em que fez uma

apreciação da prova produzida "durante a fase de instrução" (maxime, da prova

documental por si junta aos autos e, bem assim, da prova testemunhal produzida a seu

requerimento), nomeadamente à luz de outros elementos probatórios constantes dos autos

à data da prolação da acusação — requerimento que foi tido em consideração na Decisão

condenatória proferida pela CMVM.

Não se divisa na Decisão condenatória da CMVM elemento novos ou que excedem

o âmbito da acusação ou modificação do objecto, incorporando, naturalmente, maior

complexidade normativa, na fundamentação de facto e de direito por se tratar de decisão

condenatória, decorrente de uma dialética contraditada pela Recorrente. O acervo factual

respeita, na acusação e na decisão condenatória, a factos de que a Arguida tinha

conhecimento ou que foram por ela mesmo praticados, .que se inscrevem no específico

setor de atividade da Arguida e os elementos probatórios juntos correspondem, na sua
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maioria, a documentos por si elaborados ou do seu conhecimento em momento prévio à

prolação da Decisão condenatóiia.

• Em síntese, deste iter resulta que o direito de defesa e contraditório foram

adequadamente assegurados à Recorrente e não existe base legal para sustentar que á recusa

de concessão de prazo consubstancia uma nulidade e, ainda menos, um vício, de tal modo

severo, que inquine, como pretendido pela Recorrente, todo o processo.

Resta a apreciação do peticionado à luz da Constituição.

Alguma destas asserções — o prazo de 20 dias úteis para a impugnação judicial, a
improrrogabilidade desse prazo e inàplicabilidade ao RGCO do artigo 107.°, número 6 do

CPP — posterga parâmetros jusfundanientais?

Afigura-se, sem prejuízo de mais douto entendimento, que a resposta é negativa.

Dispõe o n.° 10 do artigo 32.° da CRP que:

[n]os processos de consraordenafão, bem como em quaisquer processos sancionatórios, são

assegurados ao arguido os direitos de audiência e defesa.

Como acima se assinalou, vem o Tribunal Constitucional, a este propósito, de modo

reiterado e estabilizado'', afirmando que o conteúdo das garantias processuais é

diferenciado, consoante o domínio do direito punitivo em que se situe a sua aplicação.

Nesta medida, prossegue aquela jurisprudência, em sede contraordenacional e

«atendendo à diferente natureza do ilícito de mera ordenação e à sua menár ressonância.

ética, em comparação com o ilícito criminal, é menor o peso do regime garantístico, pelo

que as garantias constitucionais previstas para os ilícitos de natureza criminal não são

necessariamente aplicáveis aos ilícitos contraordenacionais ou a outros ilícitos no âmbito de

direito sandonatório».

16 Neste sentido, entre muitos outros, 'os acórdãos n.'s 158/92, 50/99, 33/2002, 659/2006, 99/2009,
135/2009, 373/2015, 674/2016, disponíveis no site do Tribunal COnstitucionaL
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Neste sentido, refere o Acórdão n.° 659/2006:

5<2.3. Dentre os processos sancionatórios é o processo contraordenacional um

dos que mais se aproxima, atenta a natureza do ilícito em causa, do processo penal,

embora a este não possa ser equiparado.

Constitui afirmação recorrente na jurisprudência do Tribunal Constitucional a

da não aplicabilidade direta e global aos processos contraordenacionals dos

princípios constitucionais próprios do processo criminal, desde logo o princípio da

judicialização da instrução consagrado no n.° 4 do artigo 32.° (neste sentido:

Acórdão n.° 158/92).

A diferença de "princípios jurídico -constitucionais, materiais e orgânicos, a que

se submetem entre nós a legislação penal e a legislação das contraordenações"

reflete-se "no regime processual próprio de cada um desses ilícitos", não exigindo

"um automático paralelismo com os institutos e regimes próprios do processo penal,

inscrevendo-se assim no âmbito da liberdade de conformação legislativa própria do

legislador", por exemplo, a não atribuição ao assistente (admitindo que a lei

consente em processo contraordenacional esta figura) de legitimidade para recorrer,

legitimidade que o artigo 73.°, n.° 2, do RGCO apenas reconhece ao arguido e ao

Ministério Público (Acórdão n.° 344/93).

Assentando na liberdade de conformação do legislador ordinário, ao qual não é

constitucionalmente imposta a equiparação de garantias do processo criminal e do

processo contraordenacional, o Acórdão n.° 50/99 não julgou inconstitucional a

norma da parte final do artigo 66.° do RGCO, que afasta a redução a escrito da

prova produzida na audiência em 1.* instância. Ainda como exemplos da

admissibilidade constitucional da diferenciação de regimes poem citar-se: (1) os

Acórdãos n.'s 473/2001 e 395/2002, que não julgaram inconstitucionais os artigos

59.°, n.° 3, e 60.°, n.'s 1 e 2, do .RGCO, na interpretação de que o prazo para a

interposição do recurso da decisão da autoridade administrativa neles previsto não
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se suspende durante as férias judiciais; (IC) os Acórdãos n.'s 50/2003, 62/2003,

249/2003, 469/2003 e. 492/2003, que consideraram não constitucionalmente

imposta a transposição para a fundamentação da decisão administrativa sancionató-

rias das mesmas exigências que o artigo 374.° do CPP estabelece para a sentença

penal condenatória, e, consequentemente, não julgaram inconstitucional a norma do

artigo 125.°, n.° 1, do Código do Procedimento Adrginistrativo, interpretada no

sentido de que a fundamentação por remissão' nela consentida é aplicável à decisão

sancionatória de ato ilícito de mera ordenação social; (iii)o Acórdão n.° 581/2004,

que, considerando, além do mais, que "a garantia constitucional dos direitos de

audiência e de defesa em processo contraordenacional (n.°.10 do artigo 32.° da

Constituição) não pode comportar a consagração de um princípio. da estrutura

acusatória do processo idêntico ao que a Constituição reserva, no n.° 5 do artigo

32.°, para o «processo criminal»", não julgou inconstitucionais os artigos 39.°, n.° 1, e

40.° do CPP, 2.° do RegirneGeral das Contra -Ordenações Laborais (Lei n.° 166/99,

de 4 de agosto) e 41.° do RGCO, quando interpretados no sentido da

inaplicabilidade dos dois* primeiros a casos em que o autor da decisão. de um

processo de contra -ordenação laboral confirmou, anteriormente, a auto de notícia

levantado ao destinatário dessa decisão; e (iv) o Acórdão n.° 325/2005, que

considerou "não passível de censura constitucional que, no processo

contraordenacional, e antes da sua passagem à fase juxisdicional, atenta a menor

ressonância ética do ilícito contraordenacional face ao direito criminal, o legislador

possa, no exercício da sua liberdade conformadora, subtrair das mais rigorosas

exigências previstas para o processo penal determinados procedimentos concretos,

mais rigorosos e porventura inultrapassáveis, quer no domínio criminal, quer no

domínio de uma fase procedimental jurisdicionalizada, procedimentos esse quc se

reflitam, no referido processo, numa m e n o s ampla exigência de observação de

específicos requisitos processuais, como, por exemplo, a análise concreta, na decisão

aplicadora da coima, da «exceções» ou «questões prévias» suscitadas pelo acoimando

na sua defesa", e, consequentemente, não julgou inconstitucionais as normas dos
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artigos 50.° e 58.° do RGCO, interpretados no sentido de não imporem à autoridade

administrativa o dever de pronúncia sobre as nulidades invocadas na defesa do

arguido em processo de contraordenação.»

Assim, não tem amparo, na Lei Fundamental, na jurisprudência ou na doutrina, a

alegação da Recorrente de que, nesta sede das «grandes contraordenações», «é reconhecido

aos arguidos um direito de defesa e de contraditório com idêntico conteúdo e extensão que

no processo penal», nem isso é consentâneo corn a natureza do ilícito contraordenacional

que, em circunstância alguma, prevê a aplicação de uma pena ou de urna medida de

privação da liberdade aos arguidos. Veja-se, a título exemplificativo, sobre o sentido e

alcance do direito de defesa previsto no número 10, do artigo 32.° da Constituição, o

seguinte:

Aresto do Tribunal Constitucional n.° 537/2011:

`O artigo 50.° do RGCO apenas exige que sejam comunicados aos arguidos os factos que lhe são

imputados, a respetiva qualificaçãojurídica e sanções que incorrem, não impondo que a aludida

notificação contenha a alusão às provas tidas em costa pela autoridade administrativa e que

sustentam a imputação que lhes é dirigida. No entanto, tais obrigações legais referem-se às

comunicações que se podem ter como essenciais de modo a que seja assegurado o direito de defesa.

Com efeito, sem o acesso a tais informações, não poderiam os arguidos lançar mão, em termos

substantivos, das garantias de defira previstas na Constituição.

Também o Assento n.° 112003 do STj defendeu que a notificação efetuada à sombra do

mencionado artz:go 50.° deve fornecer os elementos necessários para que o arguido fique a conhecer

a totalidade dos aspetos relevantes para a decisão, nas matérias de facto e de direito, não se

retirando, no entanto, de tal aresto a exigncia de que tal notificação deva ser acompanhada da

indicação das provas que sustentam a decisão da autoridade administrativa.

Qualquer conteúdo normativo no sentido de estipular a obrigatoriedade de, aquando da notificação

ao arguido nos termos do artigo 50.° do RGCO, a autoridade administrativa dever proceder à

enunciação/identificação dos concretos elementos de prova nos quais se alicerça o juko de
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indiciação dos factos, não resulta dos parâmetros constitUCionais aplicáveis, designadamente dos'

convocados artigos 32.° n.° 10 e 267.° n.° 5 da Constituição da República Portuguesa"17 18.

FIGUEIREDO DIAS «existem, desde sempre, razões de ordem substancial que

impõem a distinçào entre crimes e contraordenações, entre as quais avulta a natureza

do ilícito e da sançâo, sendo que a diferente natureza do ilícito condiciona, desde logo,

a eventual incidência dos princípios da culpa, da proporcionalidade e da

so ciabilid ad el9».

PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE «[o] direito de audição tem as seguintes
consequências no processo contraordenacional: qualquer processo contraordenacional
deve assegurar ao visado o contraditório prévio à decisão; este só pode ser plenamente
exercido mediante a comunicação dos factos imputados; a comunicação dos factos
imputados implica a "descrição sequencial, narrativamente orientada e espádo-
temporalmente circunstanciada, dos elementos imprescindíveis à singularização do
comportamento contraordenacionalmente relevante e essa descrição deve contemplar
a caracterização, objetiva e subjetiva, da ação ou omissão de cuja imputação se trate"
(Acórdão do TC n.° 99/2009).
Dito na fórmula utilizada pelo assento do STJ n. 01/2003, os direitos de dcfesa e
audiência assegurados no âmbito do 'processo contraordenacional iraplicazão, em
síntese, que ao arguido seja dada previamente a conheces "a totalidade dos aspetos
relevantes para a decisão, nas matérias de facto e de direito".»20.

Mais especificamente,no aresto do Tribunal Constitucional n.° 293/2016, pode ler-

SC:

17 Neste sentido, veja-se o Acórdão do Supremo Tribunal de justiça que declarou que "a aproximação do direito
cvntniordenacional ao direito penal, que é ireg não iVife coincidéncia dor regimes processuais de ambos os illeitos, dada a
diferente natureza dos interesses em causa. É, pois, materiabrimie justificável uma diversa expressão dos direitos dos argiddos,
naturalmente mais intensa. no processo penaL" — cfr. Acórdão proferido no âmbito do processo
n.° 103 / 10.3TYLSB.L1-.A .S1, disponível em www.dgsi.jo.
18 V.g. os Acórdãos do Tribunal Constitucional n.0, 278/99, 99/2009, 405/2009, 643/2009, 301/2011, todos
disponíveis em niww.tribuna/constitucionaitt. .
E também o douto Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, datado de 02.05.2019, proferido no âmbito
do processo n.° 182/16.0YUSTR.L1, já citado.
19 Figueiredo Dias in Temas Básicos da Doutrina Penal, Coimbra Editora, 2001, págs. 144-152.
20 Cfr. Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código Penal à luz da Constituição da República e da Convenção
Europeia dos Direitos do Homem, Universidade Católica Editora, Edição, Lisboa 2008, p.208.
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"não postulando a Constituição a necessidade de concessão de qualquer

prorrogação de prazos para a apresentação de recursos e tendo o recorrente 20

dias para apresentar o seu recurso perante a autoridade administrativa - acto

praticado na fase administrativa do processo e com um prazo, áliás, mais

amplo do que lhe é concedido para recorrer quer em processo civil quer em

processo penal -, não sevê como, para utilizar as palavras do já citado Acórdão

n.° 473/2001, transponíveis para este caso, "é que a interpretação normativa

que foi adotada na decisão recorrida, e que supra já identificámos, pode

restringir

Também não se divisa qualquer compressão do seu direito de defesa da Recorrente,

na dimensão que reclama para aquele exercício um prato raoável, asserção consonante com

a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 5 de maio de 201521:

«Recolhidos os indícios da prática de uma contraordenação e de quem foi o seu
autor, a aplicação de respetiva coima ou- de qualquer sanção acessória não é
permitida sem que antes seja assegurada ao arguido «a possibilidade de, num
prazo razoável, se pronunciar sobre a contraordenação que the é imputada e
sobre a sanção ou sanções em que incorre», consagrando-se tal direito de
audição e defesa no art. 50.°, do RGCO aprovado pelo DL n.° 433/82, de
27/10.
Na concretização daquele direito em matéria de telecomunicações, dispõe o
artigo 22.° da Lei n.° 99/2009.de 4/9 (Tramitação do processo comum) que,
«A Acusação é notificada ao infrator para, em prazo a fixar entre 10 e 20 dias
úteis, apresentar resposta escrita, juntar os documentos probatórios de que

21 Proferido no processo n.° 162/13.7YUSTR.L1-5, (disponível cm vrtmr.dgsi.pt., sobre a alegada preterição
do direito de defesa em prazo razoável de um arguido no âmbito de um processo cont ra ordena ciona l, em
violação do disposto no n.° 10 do artigo 32.° da CRP, por aquele prazo, inicialmente fixado em 15 (quinze)
dias úteis .e posteriormente prórrogado por mais 5 (cinco) dias úteis — atingindo-se assim o prazo máximo
legalmente previsto para apresentar defesa —, não ter sido alvo de prorrogação adicional, tal como requerido
pelo arguido, apesar de estar em causa a imputação de mais de 80 (oitenta) infrações).
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disponha, arrolar testemunhas, até ao máximo de três por cada infração, e
requerer as diligências de prova que considere necessárias.» (...)
Aquele prazo de 20 dias úteis foi considerado manifestamente suficiente pelo
legislador para o arguido se defender de qualquer imputação, por maior que
seja o número de infrações a que respeita a Acusação e independentemente da
complexidade do processo.
Definida que se mosfra a matéria de facto indiciada e que constitui o suporte
da Acusação deduzida, e efetuado. o respetivo enquadramento jurídico, com
indicação das sanções em que, face a este, pode incorrer o arguido, a concessão
de 20 dias úteis para o mesmo deduzir oposição é suficiente em quaisquer
circunstâncias.
No presente caso, a arguida gozou desse prazo de 20 dias úteis. Por isso, não
se pode queixar de falta de tempó para contestar, pois beneficiou do prazo
máximo legalmente previsto.
De qualquer modo, com ,a impugnação judicial da decisão da autoridade
administrativa — corn a qual, como sabemos, passa a decisão condenatória
administrativa ã valer como mera Acusação — teve aquela oportunidade de
apresentar a sua defesa de forma sustentada, assim como teve a possibilidade
de fazer vingar a sua versão em audiência de julgamento, produzindo a prova
que achou por bem apresentar, exercendo na sua plenitude os seus direitos de
defesa, pelo que; não pode, neste momento, ancorar-se em qualquer eventual
ausência de possibilidade de contraditório ou de limitação desse direito para

•justificar uma eventual injustiça da decisão.
Não houve qualquer ofensa ao princípio da igualdade, previsto no art. 13.°, da
CRP — os prazos para investigar nenhuma relação têm com o prazo para
contestar uma Acusação já formulada — nem ao disposto no art. 32.°, n.° 10, do
diploma fundamental, pois foram devidamente assegurados à arguida, no
presente caso, os seus direitos de audição e defesa.»

O prazo de 20 dias úteis assegurado à Recorrente é assim adequado e proporcional

ao exercício da Defesa, sendo que, o exercício de defesa não se esgota nem circunscreve à

apresentação do recurso de impugnação judicial, dado que, tal impugnação assegura para a

Recorrente um recurso de plena jurisdição, conferindo à Recorrente a prerrogativa de

oferecer prevas, requerer as diligências que se lhe afigurem necessárias e produir alegações. É, pois, em
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conformidade com o disposto no número 1, do artigo 20.° da Constituição, assegurado à

Recorrente, com o recurso de impugnação judicial, um verdadeiro direito de ação".

Salvo melhor opinião, a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos

(l'EDH), convocada pela Recorrente não consente transposição para o caso dos autos. No

caso GregaCevié c. Croácia23, o TEDH afirmou-se a violação do artigo 6.°, n.° 1, da

Convenção Europeia dos Direitos Humanos (CEDH), por não ter sido dado tempo

necessário à preparação da defesa, em relação a meios de prova juntos na audiência final,

tendo sido negada qualquer possibilidade de reagendamento dessa audiência. E no caso

Mattick c. Alemanha24, o TEDH não divisou violação do artigo 6.°, n.° 3, al. b) da CEDH,

considerando que o advogado do arguido, em processo penal, dispôs de tempo suficiente

para a preparação da defesa

Destrate, quer na axiologia e dimensão do direito de defesa consignado no ritiinero

10 do artigo 32.° da Constituição, quer na forma como, concretamente, foi efetivado nos

autos, não se verifica qualquer compressão do direito de defesa da Recorrente ou de

qualquer outro parâmetro jus fundamental. A interpretação normativa acolhida, no

segmento atinente a artigo 59.°, número 3 do RGCO, não padece de inconstitucionalidade.

Improcede, por isso, a invocada nulidade do processo.

22 Para além de configurar um meio de reação contra uma decisão (direito ao recurso), configura um direito
de acesso aos tribunais (direito de ação). A garantia do acesso ao direito e aos tribunais encontra-se
consagrada no artigo 20.° da CRP e é constituída por uma dupla vertente: aquela a que corresponde o direito
de ação ou de defesa ou,  d i to de outro modo, o direito de agir em juízo, e que se encontra prevista no n.° 1
daquele preceito, que estabelece que ' la]  todos é assegurado o acesso ao direita e aos tribunais para defesa dos seus direitos
e interesses kgalmente protegidos (...)"; e aquela a que corresponde o direito a um processo _equitativo, i s to  é ,  o

direito efetivo a uma jurisdição, no qual se inclui o direito a ser ouvido ou direito ao contraditório, e que se
encontra prevista no n.° 4 do mesmo preceito, que prescreve que It] odos ttm direito a  que uma causa  em que
intervenham seja objecto de decisão (...) mediante processo equitativo" — f GOMES .CANOTILII0 e VITAL MOREIRA,
Constituição da RtpábBea Portuguesa Anotada, Vol. 1, Coimbra Editora, 4. Edição Revista, p. 408.
23 Ap.  58331/ 09 ,

2'4 Ap.  62116/ 00 .
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Da prescnkão do procedimento contraordenacional

Salvo Melhor opinião, a invocada prescrição do procedimental contraordenacional,

tal como prefigurada pela Recorrente, demanda um tratamento binário e diferenciado: de

um lado, apurar se, aq'uarído da apresentação em juízo dos autos, estava integralmente

exaurido o prazo máximo de prescrição dos factos, ressalvadas as causas de interrupção e

suspensão, o que configura, efectivamente, uma questão ..prévia a apreciar neste segmento da

sentença; e, de outro ládo, a verificação da prescrição em função dos facto's apurados em

sede de audiência de discussão e julgamento e da qmlificaçao jurídica que merecem (tal

qualificação jurídica vem, aliás, em matéria de concurso de infrações, elencada. pela

Recorrente como questão a apreciar pelo Tribunal), o que se relega para ulterior momento

da sentença'.

Vejamos.

Já em sede de contraditação da acusação e, de novo, na impugnação judicial da

decisão condenatória, peticiona a Recorrente que seja declarada extinta, por prescrição, a

sua responsabilidade contraordenacional «relativamente a todas as ccintra-ordenações

imputadas à KI3MG Portugal, com exceção das tratadas no Capítulo XVI da presente

impugnação judiri21 (prestação de "informações ao CNSA)» e, subsidiariamente, que seja

«declarada a extinção do presente processo contraordenacional, por prescrição,

relativamente a todas as contra -ordenações imputadas à KPMG Portugal que têm por base

factos relativos aos trabalhos de auditoria às contas individuais e consolidadas do BES

referentes ao exercício de 2012, tratadas nos Capítulos IX, X e XI 'da presente impugnação

judicial».

25 A este propósito, foram juntos quer pela Recorrente, quer pela Recorrida vários pareceres jurídicos, juntos
a fls. 12856 e seguintes, fls. 12885 e 12984 (30.° volume dos autos), sujeitos ao princípio da byre apreciação,
nos teros constantes no artigo 127.° do C.P.P..
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Para tanto, invoca a Recorrente que se encontrava exaurido o prazo de 5 anos,

constante no artigo 418.% número 1 do CdVM, quanto às infrações respeitantes aos

exercícios de 2012.e 2013. Mais concretamente, invoca á Recorrente que as «diligências

probatórias realizadas no primeiro semestre de 2018, não têm eficácia interruptiva do

prazo, nos termos do disposto na alínea b) do n.° 1 do artigo 28.° do RGCO», pelo que,

aquando da notificação da acusação a 7 de Junho de 2019, estava integraltnente decorrido

aquele prazo (cfr. ponto 286 do articulado de recurso de impugnação judicial).

Cumpre apreciar e decidir.

Para o efeito, importa atentar nos seguintes marcos temporais considerados

relevantes, tal como prefigurados na decisão recorrida: •

- 4 de Março de 2013 (auditoria/revisão realizado pela Arguida sobre as contas

individuais e consolidadas do BES referentes a 2012, as infrações em causa nos presentes

autos consumaram-se com a emissão, pela Arguida, dos relatórios de auditoria e

certificação legal das contas sobre as referidas contas do BES);

. - 14 de Agosto de 2013 (trabalho de revisão limitada realizado pela Arguida sobre as

contas consolidadas do BES referentes a 30 de junho de 2013, as infrações em causa nos

presentes autos consumaram-se com a emissão, pela Arguida, do Parecer de Revisão

Limitada sobre as referidas contas do BES)

- 9 de Abril de 2014 (trabalho de auditoria/revisão realizado pela Arguida sobre as

contas individuais e consolidadas do BES referentes a 2013, as infrações em causa nos

presentes autos consumaram-se com a emissão, pela Arguida, dos relatórios de auditoria e

certificação legal das contas sobre as referidas contas do BES);

- 23 de Setembro de 2015 e 29 de Novembro de 2015 (prestação de informação

falsa ao CNSA). •
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Por força do disposto no artigo 28.°, número 1, do RGCO a prescrição interrompe-

se «com a comunicação do arguido dos despachos, decisões ou medidas contra ele tomadas

ou com qualquer notificação; com a realização de quaisquer diligências de prova; com a

notificação ao arguido para exercício do direito de audição ou com as declarações por ele

prestadas em exercício desse direito; com a decisão da autoridade administrativa que

procede à aplicação da coima».

Dispõe, ainda, o número 3 do RGCO, que a prescrição tem lugar quando tiver

decorridb o prazo de prescrição acrescido de metade e ressalvada a suspensão, ou seja, no

'caso, 7 anos e 6 meses, a que acrescem as causas de suspensão, que ao caso couberem.

No caso ,sul?judice, é pacífico que ocorreu o seguinte:

-Em 8 de fevereiro de 2018, a CMVM enviou oficios a (i) Maria Inês Rebelo Filipe

(de ora em diante " Inês Filipe" ), (ii) Fernando Gustavo Duarte Antunes (de ora em

diante " Fernando Antunes" ), Silvia Cristina de Sá Velho Corrêa Gomes (de ora em

diante " Silvia Gomes" ) e (iv) Rui Manuel Fernandes Pires Guerra. (de ora em diante " Rui

Guerra" ), notificando-os para comparecer, respetivamente em 26 de fevereiro de 2018, 27

de fevereiro de 2018, 28 de fevereiro de 2018 e 2 de março de 2018 nas instalações da

CMVM, a fan de prestarem depoimento, na qualidade de testemunhas, no âmbito do

processo de contraordenação da CMVM 6/2017 (fls. 5230-5231; 5232; 5233; 5234-

5234v, 5222-5223; 5224; 52255218-5219; 5220; 5221, 5226-5227; 5228; 522).

- Em 27 fevereiro de 2018, Fernando Antunes, compareceu na CMVM para

prestar depoimento, na qualidade de testemunha, acompanhado de Mandatário. Tendo o

declarante informado, no decurso da diligência, ser, à data, administrador da Arguida, foi o

mesmo advertido, designadamente, que, em virtude do exercício desse cargo, tinha o

direito de não responder a perguntas feitas (artigo 61.°, n.° 1, al. d) do CPP) e de se fazer

acompanhar por advogado (artigo 53.°, n.° 1,.do RGCORD). Ao declarante foi perguntado

se pretendia prestar declarações na qualidade de legal representante da Arguida ou se,
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atenta a referida qualidade de legal representante da Arguida, pretendia usar da prerrogativa

de não responder a perguntas feitas (previsto no artigo 61.°, n.° 1, al. d) do CPP), ao que o

declarante respondeu pretender usar da prerrogativa de não responder a perguntas feitas,

na medida em que entendia estar impedido de depot'', tendo também declarado ser esse o

único motivo pelo qual fazia uso da referida prerrogativa (fls. 5235-5239).

- Em 28 fevereiro de 2018, Silvia Gomes compareceu na CMVM para prestar

depoimento, na qualidade de testemunha, acompanhada de Mandatário. Tendo a declarante

informado, no decurso da diligência, ser, à data, administradora da Arguida KPMG, foi a

mesma advertida, designadamente, que, em virtude do exercício desse cargo, tinha o direito

de não responder a perguntas feitas (artigo 61.°, n.° 1, al. d) do CPP) e de se fazer

acompanhar por advogado (artigo 53.°, n.° 1, do RGCRD). À declarante foi perguntado se

pretendia prestar declarações na qualidade de legal representante da Arguida ou se, atenta a

referida qualidade de legal representante da Arguida, pretendia usar da prerrogativa de não*

responder a perguntas feitas (previsto no artigo 61.°, n.° 1, al. d) do CPP), ao que 'a

declarante respondeu que pretender usar da prerrogativa de não responder a perguntas

feitas, na medida em que entendia estar impedida" de depor, tendo também declarado ser

esse o único motivo pelo qual fez uso da referida prerrogativa (fls. 5245-5248).

26 De acordo com o requerimento exarado no auto pelo Mandatário do declarante: "(...) o presents processo km
por objeto, segundo.o que foi transmitido ao depoente no presente ato, factor relacionados com ( ..), sendo por isso expectável gut

inquirição do depoente tenha por objeto a intervenção do mesmo nas respetivas auditorias. Sucede que está atualmente a correr
nos termos no Banco de Portugal um processo contraordenacional que por objeto genericamente os memos factos, o qual se
encontra ainda sujeito a segredo e no qual o depoente foi constituído argrátio, razão pela qual está impedido de depor
na qualidade de testemunha ou de legal representante da KPMG, no âmbito dos presentes autos, pai -força do
disposto nos artigos 133.°, n.° 1, alínea) e 24.°, n.°1 , alínea a) do CPP, aqui aplicáveis rubsidiariconente.".
27 De acordo com o requerimento exarado no auto pelo Mandatário da declarante: "(...) opresente processo tent
por objeto. segundo o que foi transmitido ao depoente no presente ato, factor relacionados com (..), sendo por isso expectável que
a inquirição do depoente tenha por objeto a intervenção do memo nas respetivas auditorias. Sucede que eitá atualmente a correr
nos termos no Banco de Por tugal UM processo contraordenacional que por objeto genericamente os mesmos factos, o qual Se
encontra ainda sujeito a segredo e no qual o depoente foi constituído arguido, razão pela qual está impedido de depor
na qualidade de testemunha ou de legal representante da KPMG, no âmbito dos presentes autos, porforça.do
disposto nos artigos 133.' , n.° 1, alínea).e 24.°, n.°1, alínea a) do CPP, aqui aplicáveis subsidiariamente.".
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- Em 2 de março de 2018, Rui Guerra prestou depoimento, na qualidade de

testemunha, junto da CMVM (fia. 5249-5291).

- Em 18 de abril de 2018, a CMVM enviou oficios a (i) Ana Catarina Barbosa

André (de ora em diante "Ana André" ) e (ii) António Filipe Dias da Fonseca Brás (de ora

em diante " Filipe Brás" ), notificando-os para comparecer, respetivamente, em 2 de maio

de 2018 e 4 de maio de 2020, nas instalações da CMVM, a fim de a mesma prestar o seu

depoimento, na qualidade de testemunha, no âmbito do processo de, contraordenação da

CMVM n.° 6/2017 (fls. 5847-5848, 5849, 5850, 5851-5852, 5853, 5854).

- Em 2 de maio de 2018, Ana André prestou depoimento, na qualidade de

testemunha, junto da CMVM (as. 5855-5896).

• - Em 4 de maio de 2018, Filipe Brás prestou .depoimento, na qualidade de

testemunha, junto da CMVM (fls. 5897-5908).

- Em 4 de maio de 2018 e 15 de maio de 2018, a CMVM enviou oficios a (i)

Filipe Brás e (ii) Liliana Vanessa Assua Lopes (de ora em diante, " Liliana Lopes" ),

notificando-os para comparecer, respetivamente, em 9 de maio de 2018 e 21 de maio de

2018, nas instalações da CMVM, a fim de prestarem depoimento, na. qualidade de

testemunhas, no âmbito do processo, de contraordenação dã CMVM n.° 6/2017 (fls. 5909-

5910, 5911, 5912, 5946-5947, 5948, 5949).

- Em 9 de maio de 2018, Filipe Brás prestou novamente depoimento, na qualidade

de testemunha, junto.da CMVM (fils. 5913-5941).

- Em 21 de Maio de 2018, Liliana Vanessa Assua Lopes prestou depoimento, na

qualidade de testemunha, junto da CMVM (fls. 5950-5986). '

Deste trilho resulta que foram realizadas diligências, prestação de 'depoimentos,

antes de exaurido o prazo de 5 anos após a prática de cada uma das infrações objéto do

presente processo de contraordenação.
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• Tais diligências foram realizadas no âmbito do processo de contraordenação que

redundou no presente recurso de impugnação judicial e foram utilizadas na decisão de

acusação da CMVM, razão porque- se afigura que constituem atos idóneos a interromper a

prescrição, nos termos previstos na alínea b) do artigo 28.° do RGCO, onde se pode ler que

a prescrição se interrompe com «quaisquer diligências de prova».

Argumenta a Recorrente que não divisa nos autos, pelo menos até 3 de Junho de

2019, o acto de abertura formal do processo contraordenacional e, nessa medida, aquelas

diligências não têm idoneidade para interromper a prescrição. Para tanto, invoca

jurisprudência que considera corroborar a sua alegação.

Vejamos, pois.

Ern primeiro lugar, faz-se notar que todas aquelas diligências respeitaram a um

procedimento contraordenacional assim mesmo identificado, aquando da expedição das

notificações e norteando-se e regendo-se por tal regime adjectivo, designadamente no que

tange à invocação do regime de garantias e prerrogativas concedidas a testemunhas e

arguidos, o que foi expressamente invocado e efetivado.

Afigura -Se, por isso, algo insólito a invocação, pela Recorrente, de uma espécie de

desconhecimento de que aquelas diligências (onde participou) ocorreram no quadro de um

procedimento destinado ao apuramento de responsabilidade contraordenacional, sendo

certo, que ocorreram antes de se encontrar exaurido o prazo de prescrição aqui em causa.

Esta atuação da Recorrente aproxima-se, salvo melhor entendimento, do instituto

do abuso de direito: em sede daquelas diligências invocou e fez valer (e bem) os direitos e

prerrogativas legal e constitucionalmente estabelecidas para arguidos e testemunhas em

sede contraordenacional; porém, agora, contraditoriamente, alega que não estava em curso

um procedimento contraordenacional porque não divisa nos autos. o pape/ de abertura do

mesmo.
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Ora, além da impressividade do comportamento concludente que antecede, a Lei

não condiciona a existência do processo à prática _atomística e formal .de instauração do

mesmo, nem, por outro lado, se divisa, na Lei, a cominação com uma suposta omissão de

prática de tal acto como geradora de qualquer vício de invalidade, precisamente por não

estar legalmente estabelecido, nem ser legalmente devido.

Mais, no caso concreto, afigura-se, evidente, na senda da douta decisão recorrida,

que a instauração do processo de contraordenação da CMVM se consubstanciou com a

remessa, por parte do Conselho de Administração, do documento elaborado pelo

departamento de supervisão para o Departamento Jurídico (denúncia contraordenacional),

com a correspondente atribuição de um número de processo (in casu, n.° 6/2017) e a

subsequente prática dos atos tidos por relevantes e necessários para apresentação de

proposta de acusação ou de arquivamento. Assim, sucedeu em 27 de Abril de 2017 (cfr. fls. .
1 dos autos), onde se pode ler a deliberação do Conselho de Administração da CMVM,

ordenando a prática de atos para apuramento da responsabilidade contraordenacional.

Nessa sequência, foram realizadas aquelas diligências, em momento antecedente à

dedução da acusação, atos que corporizam (i) diligências efetuadas no âmbito do processo

de contraorderiação na aceção do artigo 409.°, do CdVM, diligências de instrução na

aceção do artigo 54.°, n.° 2 do RGCORD, e (iii) atos processuais na aceção .clo artigo 408.°,

do CdVM.

Repete-se: tais atos obedeceram, no seu ritualism° formal e na .sua substância, aos

parâmetros normativos que regem a recolha de prova em sede de ilícito contraordenacional

e todos os intervenientes estavam perfeitamente cientes de que participavam em atos dessa

natureza, cujo regime garandstico — reitera-se — invocaram:

a. as notificações das testemunhas foram expedidas com menção do

processo a que respeitavam (processo n.° 6/2017) com as advertências próprias

do processo de contraordenação;.
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b. as próprias diligências decorreram de acordo com o regime processual e

trâmites do processo de contraordenação, tendo (i) sido elaborados autos

reduzidos a escrito, (ii) transmitidos às testemunhas os direitos e proibições dos

depoimentos e, (iii) relativamente às testemunhas Fernando Antunes e Silvia

Gomes foi-lhes inclusivamente assegurado o direito a não responder a perguntas

de que pudesse resultar a responsabilidade sancionatória da Arguida, direito que,

naturalmente, apenas pode ser exercido no contexto de um processo

sancionatório, (iv) a que acresce o facto de as mesmas testemunhas terem

invocado, no decurso da respetiva inquirição,, estarem impedidas de depor, com

fundamento no seguinte: "(...) o presente processo tem per objeto, segundo o que foi

transmitido ao depoente no presente ato, factos relacionados.com ..), sendo por isso expectável

que a inquirição do depoente tenha por objeto a intervenção do mesmo nas respetivas auditorias.

Sucede que está atualmente a correr nos terms no Banco de Portugal um processo

contraordenacional que por objeto genericamente os mesmos factos, o qual se encontra ainda

sujeito a segredo e no qual o depoente foi constituído arguido, raão pela qual está impedido de

depor na qualidade de testemunha ou de legal representante da KPMG, no âmbito dos presentes

autos, porforça do disposto nos artigos 133.°, n.0.1, alínea) e 24.", n.01, alínea a) do CPP, aqui

aplicáveir subsidiariamente.", o que apenas também pode ser requerido no contexto

de um processo sancionatório.

Em suma, a lei não prevê a exigência de qualquer ato formal de instauração de um

processo de contraordenação por parte .da CMVM, sendo que, no caso subjudice, por via da

remessa da informação n.° INT-CMVM/2016/2202 (e respetivos anexos) — e, depois, da
informação n.`" INT-CMVM/2018/706 (e respetivos anexos) — o Departamento Jurídico
da CMVM, de forma a analisar do merecimento contraordenacional, praticou diligências de

prova (maxime, as inquirições de testemunhas identificadas supra) tendentes a apurar da

necessidade de dedução de acusação, as quais se encontram legitimadas pelo envio do

Conselho de Administração ao Departamento Jurídico das referidas informações para
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análise do merecimento contraordenacional, pelo artigo 408.°, n.° 3 do CdVM, e pelo

Regulamento Interno da CMVM.

Tal asserção é colocada em crise pela circunstância de a deliberação sobredita

mencionar "preparação de proposta (ou propostas) de instauração de procedimento contraordenacional,

caso apvpriado"?

Ou, pelo teor do artigo 408.°, n.° '3, do CdVM, do qual a Recorrente retira a

exigência de o CA exercer direção efetiva do processo e, nessa medida, exisir-se acto formal que

contemple a abertura do processo contraordenacional?

Salvo melhor opinião, assim não é.

Reitera-se que se nos afigura tal argumentário subsumível à figura do abuso de

direito, quando a (mesma) Recórrente invocou e se fez valer, nas diligências encetadas na

sequência de tal deliberação, do regime de garantias e prerrogativas estabelecido no ilícito

contraordenacional. Isto é, a Recorrente e demais intervenientes não tiveram qualquer

dúvida que estavam a ser convocados e inquirido no âmbito de um processo

contraordenacional em curso, impulsionado e conduzido pela CMVM.

Em segundo lugar, a sobredita deliberação do CA demanda compreensão normativa

à luz do regime de instauração e tramitação dos processos de contraordenação da CMVM,

que obedece.ao seguinte iter: o(s) departamento(s) de supervisão remete(m) ao Conselho de

Administração. da CMVM a análise pelo(s)mesmo(s) efetuada(s) e as competentes

propostas de seguimento; o Conselho de Administração da CMVM decide a sua remessa

ou não ao Departamento jurídico (anteriormente denominado Departamento de

Contencioso), para efeitos apreciação do merecimento conttaordenacional; nos termos do

regulamento interno da CMVM, o Departamento Jurídico é competente para propor ao

Çonselho de Administração da CMVM a prática dos atos legalmente devidos, maxime

"prv:por acusações e decisões err matéria contraordenacional da competência da CMVM"; nos termos
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dos Estatutos da CMVM (artigo 12.°, al. d)) cabe ao seu Conselho de Administração

(Dedu.zir acusação ou praticar ato análogo que impute os factos ao arguido, aplicar coimas e sançies

acessórias em processo de contraordenação'e efetuar a reJpetiva cobrança", cabendo ao Departamento

Jurídico apresentar proposta desses atos.

Donde, é manifesto que a instauração do processo de contraordenação ocorreu com

a remessa por parte do CA do documento elaborado pelo departamento de supervisão para

o departamento jurídico, com a atribuído de número de processo (6/2017), seguido dos

atos acima detalhados. Aponta, por isso, com acerto a decisão recorrida que «a apreciação

do merecimento contraordenacional feita pelo Departamento Jurídico, após a remessa da

Inforrnação que configura uma denúncia contraordenacional, envolve a prática de atos que

se revelem necessários à apresentação de proposta ou de arquivamento, desde logo os que

se encontram previstos no n.° 2 do artigo 408.° do CdVM e que pressupõem a existência

de um processo de contmordenação — razão pela qual tal preceito alude expressamente à
"instrução de processos" e se encontra sistematicamente localizado nas disposições

processuais dos ilícitos de mera ordenação social.»

Em terceiro lugar, não assiste fundamento legal para a construção da Recorrente no

sentido de que a Lei impõe um acto, processual e formal específico, para instauração do

'processo de contraordenação. Pese embora o extenso argurnentátio, nã o indica a

Recorrente norma ou princípio legal de onde resulte tal pretensão.

O número 3, do artigo 408.° do Código de Valores Mobiliários nada aduz à

pretensão da Recorrente, pois que se trata de uma norma de competência e não de uma norma

alusiva a acto processual, legal e necessário, cuja omissão esteja cominada por Lei com

qualquer vício: •

A CMVM, através do conselho de administração ou das pessoas por ele indicadas para o

efeito, dirige e disciplina todos os atos processuais da fase organicamente administrativa,
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garantindo a legalidade e boa ordenação dos mesmos, à lu< das exi,gências de descoberta da

verdade material e da necessidade processual dos atos.

Em quarto lugar, afigura-se infundada a pretendida equiparação, empreendida

pela Recorrente, entre a interação e dependência funcional entre o MP e QS órgãos de

policia criminal, por meio da qual argumenta que assim como os órgãos de policia criminal

não têm competência para instaurar processos criminais também o não tern, em matéria de

processo contraordenacional, o Depar tamento J ur ídico da CMVM. Neste tr ilho

argumentativo, invoca ainda a Recorrente que também o CPP não regula os termos do ato

de instauração do processo crime e, contudo, «ninguém ousa colocar em causa que a

abertura de processo -crime depende de um despacho de um MP ncsse sentido».

Uma vez mais, labora a Recorrénte em equívoco: o que invoca são normas de

competência; e, nesse conspecto, é inequívoco que o procedimento contraordenacional foi

empreendido por quem para isso tern competência e no uso das suas atribuições — a
CMVM. Questão distinta, que não se confunde, projecta nem contamina.o procedimento

contraordenacional é a pretensa exigência de um acto formal onde se pudesse ler

" determino a abertura de procedimento contraordenacional" , exigência que, repete-se, em

lado algum se divisa na Lei.

No mais, como a Recorrente bem sabe, MP e órgãos de policia cr iminal são

entidades distintas, com atribuições diferenciadas e regimes estatutários diversos. Não é o

que sucede no caso dos • autos: o departamento o Departamento Jurídico é. uma unidade

orgânica da CMVM e o Conselho de Administração um seu órgão, ambos pertencentes à

mesma entidade de natureza pública.

Em sede penal, a aquisição da notícia. do crime obedece a um modelo próprio,

precisamente porque importa acautelar a coordenação e articulação entre entidades

distintas, as quais sob a direção do Ministério Público têm, também entre elas (PJ, GNR,

PSP, ASAE, AT, SEF, etc.) competências, meios de atuação e regimes estatutários
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diferenciados (artigo 48.° e seguintes e artigos 1.0, alíneas b) e c) e d) e 263.°, número 2 do

CPP e artigo 3.°, número 3 do Estatuto do Ministério Público).

Destrate, improcede, portanto, nesta matéria a pretendida invalidade do

procedimento contraordenacional, por ausência de base legal para o efeito.

Ultrapassada a questão, cumpre, agora aquilatar se assiste razão à Recorrente na

alegação de que as sobreditas diligências de prova não são idóneas para interromper a

prescrição, à luz da alínea b), do número 1 do artigo .28.° do RGCO. Para tanto, cria a

Recorrente uma panóplia de destrinças sem qualquer arrimo na literalidade ou teleologia da

norma («mais ou menos agressivas ou intrusivas»).

Na verdade, afigura-se inequívoca a intenção do legislador no sentido de conferir

idoneidade adjetiva para a interrupção da prescrição de forma ampla a uma série de actos,

dado que se optou por empregar a expressão «quaisquer diligências de prova»28, por um

lado; e, por outro lado, nessa imediata sequência normativa não só o legiaador consignou,

de modo expresso, o advérbio «designadamente» como conferiu a mesma eficácia

interruptiva a meios de obtenção de prova, como «exames e buscas», esclarecendo que

também estes, que não são diligências de prova mas meios de obtenção de prova - não

raras vezes empreendidos em fase embrionária do procedimento, quando o seu objecto não

está ainda delimitado nem devidamente identificados os agentes dos factos - têm eficácia

interri.iptiva da prescrição'.

28 Cf. António Beça Pereira, Regime -Geral das Contra -Ordenações e Coirnas, 2017, 12' Edição, p. 95, que
defende, em comentário ao referido artigo 28.° do RGCORD, o seguinte: "[dia alínea b) resulta que, existindo um
processo contraordenacional, a realização de qualquer diligéncia do prova determina a interrupção da prescrição, pelo que, por
exemplo, a inquirição de uma testemunha terá esse !feito".
29 Neste sentido, cfr. o acórdão de 26.20.2017, do Tribunal da Relação do Porto no âmbito do processo n.°
7/17.9T8ETR.P1:
"(..) Estatuí o referido artigo 28.°, n.° 1, b), do Regime Geral das Contra -Ordenações que intereompe a prescrição do
procedimento contraordenacional «a realização de quaisquer dihgências de prom». Não se faz distinção entre diligências de prova
mais ou menos complexas (Ião quaisquer diligências de prova). A referência às buscas e exames é meramente exemplificativa
(usa -se o vocábulo designadamente). Considera o legislador (e não nos cabe nesta sede contestar tal opção) que a reakzação de
quaisquer dikgências de prova, sent distinção (e, portanto, também a inquirição de testemunhas, de acusação ou de dOsa),
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Por outras palavras, o que se divisa é que, procurando evitar espúrias discussões

dogmáticas c teóricas e reforçando a ideia dc inexistência a urg direito à presoição, afirmou o

legislador na alínea b), do número 1, do artigo 28.° do itQCO, a aptidão de quaisquer

diligências de prova3° para interromper a prescrição, quer assumam a natureza de meios de prvva

ou de meios de obtenção de prova. N'a verdade, em qualquer daquelas atuações, o acto praticado

corporiza a intenção da Autoridade Pública de exercer o iuspuniendi 37, sendo essa a ratio da

norma.

representa a afirmação solene da pretensão estadual do exert -lei° do jus punendi, afirmação que jeutOca a interrupção da
prescrição do procedimento criminal."
E o acórdão de 17.01.2018, prolatado pelo Tribunal da Relação de Coimbra, no âmbito do processo n.°
292/17.6T9MGR.C1:
"(..) é ;maim o entendimento de que a inquirição de testemunhas constitui diligência de prova na acepção dada pelo artigo
28.°, n.° 1, alínea b), do Decreto -Lei n.° 433/82, de 27 de Outubro, constituindo, nesta medida, causa de interrupção da
prescrição. Confirme refere António Beça Pereira, "da alínea b) resulta que, existindo um processo contraonienacionah a
reakzação de qualquer diligência da prova determina a interrupção daprescrição. Assim, a inquirição de uma testemunha terá
esse efeito" (in Regime Geral das Contra:Order:445W e Coimas, Alinedina, fEdição, pá,g. 74).
(..) Não releva, para efeitos de ocorrência de causa internotiva que a prova enrokda pela defesa seja ou não considerada pela
auto'ridade administrativa para efeitos de formação.da sua convicção ou de fundamentação da decisão, apenas relevando que haja
tido &gar no processo a produção desse to de prova pessoal. Com efeito, a referida al. b) do art' 28°, 1, do RGCO confere esse
poder intemeptivo à erealização de quaisquer diligências de prova» não arredando, de forma alguma, a produção de ?rya
pessoah nem fazendo depender essa eficácia interruptiva da valoração ou não da prova pn9duzida; basta que a produção de prova
haja efectivamente tido lugar. A referência a «exames ou buscas», segmento que a recorrente releva é meraménte indicativa o que
resulta deforma. imediata do uso do advérbio que o antecede, v.g. «designadamente»."
3° Sufragando o entendimento de que, de acordo com o disposto no artigo 28.° n° 1, al. b) do RGCORD, a
realização de qualquer diligência de prova interrompe a prescrição, vide também, na ju.risprudência, o acórdão
proferido, em 26.20.2017, pelo Tribunal da Relação do Porto no âmbito do processo n.° 7/17.9T8ETR.P1 e
o acórdão proferido, em. 17.01.2018, pelo Tribunal da Relação de Coimbra, no âmbito do processo n.°
292/17.6T9MGR.C1.
31 Acórdão do STJ (fixação de jurisprudência) n.° 4/2011 (Processo n.° 401/07.3tbsr-a.cl-A.S1):
"(..) À consagração do instituto da prescrição do procedimento contraordenacirmal r à previsão de causas de interrupção da
prescrição logo na versão originária do regime geral das contra-ordenages não são alheios os fundamentos da consagração dos
institutos no direito penal
Ligam-se, com efeito, à necessidade de autokmitação do Estado face ao decurso do tempo, no pressuposto do esquecimento do
ilícito pela comunidade e na consideração de que se tornam progressivamente sem sentido os efeitos úteis da punição. •
Numa outra perspectiva, no aspecto do desinteresse do Estado em prosseguir com o procedimento relevam as d#iculdades

probatórias que se relacionam com decurso do tempo na medida em que quanto mais tempo decorre desde a prática do facto mais
elas aumentam.
Também a consagração de causas de interrupção do procedimento Contraordenacional se liga à
ideia de que o decurso do tempo não deve levar à prescrição do procedimento quando o Estado,
pela prática de actos processuais relevantes, segundo a concreta estruturação do processo
contraordenacion4 objectivamente afirma a sua pretensão sa.ocionatóna." (destque nosso)
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Evidentemente que a inquirição de testemunhas constitui uma diligência de prova,

normativamente relevante nos termos e para os efeitos previstos na alínea b), do numero 1,

do artigo 28.° do RGCO.

As sobreditas diligências de prova foram empreendidas no âmbito de um

procedimento contraordenacional, como tal identificado e publicitado para aqueles que

foram convocados para o acto; as diligências eram pertinentes para o objecto cujo

apuramento estava em curso e foram carreadas para a acusação deduzida pela CMVM,

nessa sequência.

Mais, como acertadamente refere a Recorrida «a relevância da prova testemunhal em

causa é manifesta pelo seu próprio teor (tendo, aliás, sido utilizada na Decisão impugnada

para efeitos de fundamentação da decisão sobre a matéria de facto) e, de resto, pelo próprio

comportamento processual da Arguida, uma vez que, na Defesa escrita, requer a inquirição

de várias testemunhas já ouvidas pela CMVM antes da dedução de acusação (ainda que,

nesse momento, • o Ilustre Mandatário da Arguida e também das testemunhas Fernando
Antunes e Sílvia Gomes as tenha aconselhado a não depor, lavrando requerimento no auto

nesse sentido) e volta a requerer a sua inquirição na impugnação judicial.»

Não se divisa nas mesmas propósito dilatório ou irrelevincia normativa, o que era

suscetível de consentir — mas se não verifica - a transposição para estes autos do sentido
jurisprudencial acolhido nos arestos convocados pela Recorrente'. Na sobredita

jurisprudência" censura-se, adequadamente, diligências probatórias promovidas pelas

entidades administrativas sem relevância processual para o objecto dos autos ou com cariz

clibtório, porque supérfluo, irrelevante ou repetitivo. Nenhuma dessas idiossincrasias,

repte-se, estão em causa nestes autos.

32 Cf. Acórdão proferido pelo Tribunal da Relação de Guimarães, em 23.04.2018, no âmbito do processo n.°
1134/14.0EAPRT.G1, disponível in www.dgsi.pt.
33 Acórdãos de 09.09.2015, Tábunal da Relação do Porto e o acórdão proferido, em 18.11.2009, pelo Tribunal
da Relação de Coimbra.
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Cumpre, ainda, abordar a questão de saber se as diligências de prova com eficácia

normativa para interromper a prescrição nos. termos prescritos no artigo 28.°, número 1,

alínea b) do RGCO, exigem a prévia constituição de arguidos e sua notificação dessa

qualidade, como propugnado pela Recorrente.

Desde já se adianta que não lhe assiste razão.

Desde logo, impõe-se. referir que, como resulta da jurisprudência que abaixo se

respinga, é entendimentos dos Tribunais Superiores a inexistência de um princípio

acusatório em sede contraordenacional, de um lado; e, de outro, a afirmação da

concomitância da aquisição da qualidade de arguido com a ncitificação da acusação:

assim, não deixaremos de reforçar a nossa total discordância com o despacho

impugnado quando, transpondo para o domínio do processo wntraordenacional o regime do art.

59. do Cod Proc. Penal, defende a ideia — ou,pe10 menos, deixa-a implícita naquilo que

afirma — de que a CMVM deveria, quando e se entendesse existir fundada suspeita sobre a

prática de infração — logo, acrescentamos nós, concomitantemente ao exercício dos seus poderes

de supervisão—, epreviamente à acusação, proceder à constituição de arguido.

Este entendimento parece esquecer que no processo cvntraordenacional, por aplicação do art.

57.0, n.° 1, do Cod., Proc. Pena l, a qualidade de arguido coincidirá corn a

notificação da acusação 34.

Acórdão do Tribunal Constitucional '581/2004

"Em suma: não só o ato em causa não é de molde a pôr logo em questão a

imparcialidade do decisór, como a garantia constitucional dos direitos de

audiência e de defesa em processo contraordenacional (fi.° 10 do artigo 32.° da

Constituição) não pode comportar a consagração de um princípio da estrutura

acusatória do processo idêntico ao que a Constituição reserva, no n.° 5 do artigo

32.°, para o "processo criminal", como, ainda — e, numa certa perspetiva,

cfr o Acórdão do Tribunal da Relação de' Lisboa, de 22.07.2009, proferido no processo n.° 3839/06,
disponível ern www.dgsi.pt.
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decisivamente —, a posição do arguido está garantida pela possibilidade de
recurso jurisdicional."

Por outro lado, esta asserção resulta, igualmente, com reporte a estes autos, da

conjugação do disposto nos artigos 50.° do RGC035 e artigo 407.° do Código de Valores

Mobiliários. Por outras palavras, no domínio contraordenaciona1 a constituição formal

como arguido é devida com a notificação da acusação36. Faz-se notar que, mesmo no CPP,

não se acolheu a obrigação de constituição de arguido em momento antecedente à

realização de diligências de busca e apreensão, conforme resulta a contrario dos artigos 57.°,

58.° e 59.° do CPP.

Donde, inexiste qualquer omissão — dado que o acto não era legalmente devido — e

também não se alcança em que medida mesmo tal omissão existisse colidiria com a eficácia

interruptiva das diligências probatórias, dado que uma e outra prosseguem finalidades

distintas.

Vejamos, agora, a invocada inconstitucionalidade da interpretação normativa

acolhida na decisão recorrida dos artigos 28.°, número 1, alínea b) do RGCO e artigo 407.°

do CdVM no sentido de que a realização de qualquer diligência de prova,
independentemente do seu grau de complexidade e morosidade, ser suscetível de

interromper o prazo de prescrição do procedimento contraordenacional, por violação do

disposto nos artigos 2.°, 18.°, n.° 2, 32.°, n. os 1 e 10 da CRP.

35 Neste sentido, cfr. vide AUGUSTO SILVA DIAS, "Direito das Contra -ordenações", Almedina, págs. 204 a
206.
36 Neste sentido, JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, MANUEl. DA COSTA ANDRADE, Supervisão, Direito ao silêncio e
legalidade da prova,2009, pp. 49 a 56, FREDERICO DE LACERDA DA COSTA PINTO, "Direito de audição e direito •
de Defesa em processo de contraordenação: conteúdo, alcance e conformidade constitucional" in Revista
Portuguesa de Ciência Criminal,Ano 23, n.° 1, jan-mar 2013, pp. 86 a 95.
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Desde logo, a sobredita interpretação normativa não é ratio decidendi da decisão

recorrida, nem tão pouco — adiante-se — do que acima se preconizou, em sede desta
sentença. Na verdade, o que acima, de modo 'expresso se acolheu, foi que, no caso

concreto as diligencias de prova empreendidas — inquirição de testemunhas .— foram
relevantes para o objecto dos autos e praticadas no quadro dê um procedimento

contrãordenacional devidamente identificado e publicitado cot -no tal. Precisamente porque

corporizaram um comportamento concludente, traduzindo a intenção do Estado de

exercitar o iuspuniendi, assumiram eficácia para interromper o prazo prescricional em curso,

nos termos constantes na alínea b), do número 1, do artigo 28.° do RGCO.

Ex abundantis, não vá sem dizer-se que esta interpretação normativa não posterga

qualquer parâmetro constitucional. Senão vejamos.

Segundo os ensinamentos do Professor Figueiredo Dias", a prescrição do

procedimento constitui urn pressuposto processual negativo, cuja verificação, obsta ao

prosseguimento dos autos e constitui uma causa de extinção da responsabilidade

contraordenacionaPs. Na verdade, smo, a prescrição, enquanto pressuposto processual

nesativo traduz a concordância prática entre duas realidades tensionais: de um lado, o tempo

mediado entre a prática dos factos contraordenacionalmente relevantes e, de outro lado, o

exercício da ação punitiva do Estado. •

Não se trata, contudo, e salvo melhor opinião, de um direito dos arguidos, não se divisa a

consagração de tal direito em qualquer norma constitucional' e cumpre referir que

ordenarn•entos jurídicos há que nem tão pouco contemplam tal instituto, desprezando a

supremacia da ideia de se,gurançajuridica face à descoberta da verdade material.

"  In Direito Penal Português - As ConsequênciasJurídicas do Crime,p. 659, Coimbra Ed.
38 A este respeito, esclarece o Tr ibunal Constitucional que existem razôes, constitucionalmente fundadas, decorrentes da
ideia de certeza epazjurídica, do estado de direito democrática e do progressivo esbatimento da necessidade de perse,giação penal,
com o decurso do tempo, à luz os fins que tal perseguição serve, bem como das proy)rias garantias de desa dos aquidos, que
levam à consagração de um instituto [como do da prescrição] — acórdão n.° 483/2002, de 20.11.2002, disponível no
site do Tr ibunal.
" Também, com interesse, sobre a matér ia, o acórdão do Tr ibunal Constitucional n.° 297/2016.
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Neste sentido, afirma a jurisprudência dos Tribunais Superiores, corporizada, para o

que ora releva, na fundamentação acolhida na AUJ n.° 4/2011 do STJ4° (acima convocado)

e no aresto do Tribunal da Relação de Guimarães'

[a]  ra.zão de ser da prescrição do procedimento tem a ver com as <garantias de certea e de

efetivação do poder punitivo do Estado e não com o exercício dos direitos de defesa do arguido.

Na verdade, procurando salvaguardar a estabilidade das relaçõesjurídicas e a pa social, ie após

o decurso de um determinado lapso de tempo, proporcional à gravidade do ilícito, este çaiu no

esquecimento e a omunidadejá não exige a perseguição do possível agente, é de concluir que o

procedimento deixou de fazer sentido. No entanto, existem situações, legalmente definidas, que,

apesar do decurso do tempo,. demonstram, objetivamente, diligéncia e interesse na punição, que

apenas não foi conseguida por motivos alheios ao procedimento, afastando, assim, a presunção de

desinteresse ou de esquecimentos subjacentes ao instituto dapirscrição.

Não se desconhece que o Tribunal Constitucional perfilhou, no longínquo ano de

2002, douto aresto por meio do qual, de forma majoritária, sancionou a existência de

crimes tendencialmente imprescritíveis (acórdão n.° 483/2002). Contudo, não é isso que sucede

nos autos, pois que estão em causa as já identificadas e cotejadas diligências probatórias

empreendidas pela Recorrida, no quadro de um procedimento contraordenadonal, dotadas

de relevância para o apuramento da responsabilidade contraordenacional e sem que nelas se

divise cariz dilatório.

Por outro lado, tal jurisprudência não consente transposição automática para estes

autos, de natureza contraordenacional. Assim mesmo o afirmou o acórdão 629/2005 do

mesmo Tribunal Constitucional, retomado e corroborado, recentemente, pelo acórdão do

TC n.° 21/2019:

° Publicado no Diário da República n.° 30/2011, Série I de 11.02.2011, disponível em 35mare,Rt.
41 Acórdão datado de 25.09.2017, prolatado no âmbito do processo n.° 97/17.4T8GMR.G1, disponível em
www.dgsi.pt.
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«Independentemente da adesão que mereça este. entendimento [sc., o que se consignou

no Acórdão n.° 483/2002], é seguro que ele não é trarronível para o presente caso, desde

logo porque então estava em causa matéria criminal e o prato de prescrição do procedimento

criminal e agora trata—se de matéria contra—ordenacional e do prato de prescrição de

uma sanção "acessória. Ao que acresce que não pode minimamente ser considerada assimilável

às situações referidas no Acórdão tr.° 48312002, em que seria imprevisível a data em que

iria ocorrer o último dos resultados agravativos, o que foi entendido como si,gnificando uma

"prática imprescritibilidade" do crime em causa, a situação dos presentes autos (..)».

Para este mesmo sentido voltou o Tribunal a apontar no Acórdão n.° 12612009, onde se

*mow

«(.) não existe norma constitucional que explicitamente consagre a regra da

imprescritibilidade do procedimento criminal (acórdão n.° 62912005), sendo apenas exigível,

como emanação do princio da legalidade da perseguição criminal, que o Estado proceda à

regulamentação da prescrição - incluindo o regime de interrupção e suspensão dos pratos

prescricionais - de uma forma precisa e concreta, obviando a situações em que se opere, na

prática, a ineficácia do instituto daprescrição».

8. Por outro lado, uma recensão da jurirprudácia do Tribunal Constitucional acerca dos

pratos de prescrição fixados pelo legislador em e..qmcfficos domínios contraordenacionais

conduz à condusão de que o legislador também não está sujeito a especiais constrangimentos

decorrentes do princípio da igualdade na definição dos concretos prays de prescrição que

entenda deverem aplicar-se aos vários ilícitos previstos no ordenamento jurídico. Desde que os

definer da maneira (precisa e concreta» acima indicada, à legislador tem liberdade para

associarpra-zos de prescrição de duração distinta a ilícitos materialmente distintos, mesmo que

punidos com coimas de montante idático.. Pode o legislador entender que certos domínios de

atividade, pilas suas eipecificidades,justificam que o Estado preserve aí as suas prerrogativas

sancionatórias durante períodos mais longos do que noutros domínios.
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( • -)

De resto, no direito de mera ordenação social podem identificar-se vários subdomínios

normativos onde se fixam regimes e prazos de prescrição difirentes dos que se prevêem no

RGCO e, em alguns casos, bastante mais longos do que estes (bem como dos que se prevêem

no Código da Estrada). Por exemplo, e acompanhando o elenco apresentado pelo Ministério.

Público nas suas contra -alegações: no Regime Gera! das Infrações Tributárias (artigo 33.°);

na Lei-eQuadry das Contraordenações Ambientais, quanto a algumas das contraordenações

aí previstas (artigo 40.", n.'s 1 e 2); no Regime Geral das Instituições de Crédito e

Sociedades Financeiras (artigo 209.0, n.° 1); no Código dos Valores Mobiliários (artigo

418.°, n.° 1); e no Regime Processual Aplicável às Contraordenações Laborais e de

•Segurança Social (artigo 52.9.»

Este trilho jurisprudendal •que reiterada, sistemática e consolidadamente afirma a
destrinça entre o regime garantístico constante do direito penal e aquele previsto para a

sede contraordenadonal pode ser encontrado, a título meramente exemplificativo, no

Acórdão n.° 325/2005' 4o Tribunal constitucional, reiterado nos arestos n.c's 595/2021,

647/2016, 141/2019 e 175/2021, todos disponíveis no site do TC.

De igual sorte, também na dimensão do princípio da legalidade que demanda que o

Estado proceda à regulamentação da prescrição — incluindo o regime da interrupção e suspensão dos prazos

prescricionais — de uma forma precisa e concreta, obviando a situações em que se opere, na prática, ineficácia

do instituto da prescrição, nas palavras do aresto do TC n.° 126/2009, não se divisa a

postergação de qualquer comando constitucional.

Com efeito, cotejado o artigo 28.°, número 1, alínea b) do RGCO verifica-se que a

normação vertida pelo legislador, no âmbito da maior margem de conformação que detém

42 Disponível no site do Tribunal Constitucional.
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em sede contraordenacional é, suficiente e adequadamente, precisa e concreta, quanto aos

factos a que atribui idoneidade para interromper a prescrição43.

Mais se recorda que, de modo consolidado e reiterado, vem o Tribunal

Constitucional afirmando que o princípio da legalidade penal não se aplica, sem mais e com

a mesma projeção, no domínio contraordenacional.

Assim, os Arestos n.'s 730/95.e 666/9444:

"a regra da tipicidade das infrações, corolário do princípio da legalidade, consagrado

no n.° 1 do artigo 29.° da Constituição (nullum crirnen, nulla poena, sine lege), só.

vale, qua tale, no domínio do direito penal, pois que, nos demais ramos do direito

público sancionatório (maxime, no domínio do direito disciplinar), as exigências da

tipicidade fazem-se sentir em menor grau: as infrações não têm, aí, que ser

inteiramente tipificadas".

Acórdão do Tribunal Constitucional n.° 612/201445:

"A argumentação desenvolvida pela recorrente para sustentar, naquela dupla

vertente, a inconstitucionalidade das referidas normas parece, mais uma vez, partir

do pressuposto de que os princípios constitucionais que estrut-urarn o direito.

criminal, seja na sua vertente substantiva, seja na sua vertente adjetiva, se aplicam,

com o mesmo grau de exigência e intensidade, em todos os outros ramos 'de direito

público sancionatório, designadamente no domínio normativo das

cOntraordenações.

PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE defende que mesmo que as diligências interruptivas da prescrição
venham a ser julgadas ilegais ainda assim as mesmas não perderiam a eficácia interruptiva da prescrição — V.
Comentário do Regime Geral das Contraordenages• à be< da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos
do Homem, Lisboa : Universidade Católica Editora, 2011, p. 112.

Ambos disponíveis em www.tribunalconstitucional.pt.
45 Disponível em www.tribunalconstitucional.pt.
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Mas não é assim.

Analisando o .«nível de proteção assegurado pelo princípio da legalidade à

determinabilidade dos ilícitos contraordenadonais», reconheceu-se, desde logo, no

Acórdão do Tribunal Constitucional nf 41/2004, que «a Constituição não requer

para o ilícito de mera ordenação social o mesmo grau de exigência que requer para

os crimes», pois. que «[n]em o artigo 29.° da Constituição se aplica imediatamente ao

ilícito de mera ordenação social nem o artigo 165.° confere a este ilícito o mesmo

grau de controlo parlamentar que atribui aos crimes».

E, no Aresto n.° 297/16, de 12 de maio', do Tribunal Constitucional:

"(...) é rica a jurisprudência deste Tribunal sobre a extensão dos princípios da

legalidade e da tipicidade ao domínio contraordenacional (:..) Em síntese, retira-se

da jurisprudência do Tribunal Constitucional sobre a extensão dos princípios da

legalidade e da tipicidade ao domínio contraordenacional que (i) embora tais

princípios não valham "com o mesmo rigor" ou "com o mesmo grau de exigência"

para o ilícito de mera ordenação social, eles valem "na sua ideia essencial"; (ii)

aquilo em que consiste a sua ideia essencial outra coisa não é do que a garantia de

proteção da confiança e da segurança jurídica que se extrai, desde logo, do princípio

do Estado de direito; (iii) assim, a Constituição impõe "exigências mínimas de

determinabilidade no ilícito contraordenacional" que só se cumprem se do regime

legal for possível aos destinatários saber quais são as condutas proibidas como

ainda antecipar com segurança a sanção aplicável ao correspondente

comportamento ilícito".

44 Disponível em www.tr ibunalconstitucionalpt.
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Termos em que se conclui que inexiste violação de qualquer parâmetro

constitucional, improcedendo o peticionado.

Ainda sobre a matéria das causas de suspensão da prescrição verificadas nos autos,

não se alcança o alegado pela Recorrente, quanto ao despacho de recebimento proferido

por este Tribunal em 24 de novembro de 2020;

O sobredito despacho procedeu, em estrita. observância do .disposto nos artigos

63:° e 64.°. do RGCO, à admissão do recurso de impugnação judicial apresentado pela

Recorrente, determinando o prosseguimento dos autos para julgamento, por para isso

estarem reunidos os legais pressupostos.

Verificou-se, por isso, a causa de suspensão 2 que alude o artigo 27.°-A, número 1,

alínea c) do RGCO.

Por último, ainda com reporte à matéria da prescrição, sustenta a Recorrente que,

nos autos, não ocorre qualquer causa de suspensão da prescrição, designadámente «a

causa de suspensão prevista no artigo 7.0, n.'s 1 e 3, da Lei ri.° 1- A/2020, de 19 de Março,

na redacção' dada pelo • artigo 2.° da Lei n.° 4-A/2020, de 6 de Abri147», pois que, tal
normatividade consubstancia uma nova causa de suspensão da prescrição, a qual se

aplicável retroativamente posterga o princípio da não retroatividade da lei penal mais

favorávd, previstos nos artigos 29.°, números 1 e 4 e 19.°, número 2 da Constituição.

Vejamos.

Dispõe o artigo 7.°, n.° 1, da Lei n.° 1-A/2020, de 19 de março, na redação dada

pelo artigo 2.° da Lci n.° 4-A/2020, de 6 de abril, que

"[s]em prejuízo do disposto nos números seguintes, todos os prazos para a prática de

atos processuais e ptocedímentais que devam ser praticados no âmbito dos processos e

47 Ponto 35 das doutas conclusões de recurso de impugnação judicial.
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procedimentos que corram termos nos tribunais judiciais, tribunais administrativos e fiscais,

Tribunal Constitucional, Tribunal de Contas e demais órgãos jurisdicionais, tribunais arbitrais,

Ministério Público, julgados de paz, entidades de resolução alternativa de litígios e órgãos de

execução fiscal ficam suspensos até à cessação da situação excecional de prevenção, contenção,

mitigação e tratamento da infeção epidemiológica por SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, a

decretar nos termos do número seguinte."

Por força da alínea b) do n.° 9 do artigo 7.° da Lei n.° 1-A/2020, de 19 de março,

" [o] disposto nos números anteriores aplica-se, com as necessárias adaptações, aos prazos

para a prática de atos em: (...) b) Procedimentos contraordenacionais, (...) que corram termos

em (...), designadamente entidades administrativas independentes, incluindo a (...) a Comissão

do Mercado de Valores Mobiliários (....)".

E, nos termos do artigo 6.°, n.° 2, da Lei n.° 4-A/2020, de 6 de abril,

,`[o] artigo 7.° da Lei n.° 1-A/2020, de 19 de março, na redação introduzida pela

presente lei, produz os seus efeitos a 9 de março de 2020 (...)".

Por fim, o artigo 8.° da Lei n.° 16/2020, de 29 de maio, veio revogar o artigo 7.° da

Lei n.° 1-A/2020, de 19 de março, cujos efeitos se produziram no quarto dia seguinte ao da

publicação da Lei n.° 16/2020, de 29 de maio, nos termos do seu artigo 10.°.

Ora, a circunstância de o estado de emergência, provocado pela situação de

emergência de saúde pública que o País enfrenta, constituir causa de suspensão dos prazos

de prescrição, nos termos constantes no número 1, do artigo 27.°-A do RGCO, foi já

validada por três doutos arestos do Venerando Tribunal da Relação de Lisboa, a saber, o

acórdão n.° 164/10.0YUSTR.L1, de 4 de dezembro de 2020, o acórdão 178/20.YUSTR e o

acórdão n.° 124/18.8YUSTR.L2, de 14 de julho de 2020.
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E, mais recentemente, por  meio de douto acórdão de 9 de Junho de 2021, o

Tribunal Constitucional, no aresto n.° 500/2021, de modo unânime, declarou' :

a) Não julgar inconstitucional a norma extraída dos artigos 7.°, 388.°, n.° I, alínea a), e 389.°,
n.° 1, alínea c), todos do Código de Valores Mobiliáriosi ao prever que a prestação de
informação à CMVM que não seja completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita on a
omissão dessa prestação gera uma contraordenação muito grave, punível .com coima até ao
limite máximo de cinco milhões de euros;

b) Não julgar inconstitucionaloartigo 7.°, nfs 3 e 4, da Lei n.° I -A/2020, de 19 de março,
interpretado no sentido de que a causa de suspensão do prazo de prescr i,ção do procedimento
contraordenacional aí prevista é aplic.ivel aos processos a cor rer  termos por  factos cometidos
antes do inicio da respetiva vigencia; e, em consequéncia,

Sedimentou-se, assim, agora corn a validação do Tribunal Constitucional, o

entendimento que se vinha preconizando • nesta matéria, não se divisando razões que
demandem urna inversão do decidido. Senão vejamos.

Em primeiro lugar e desde logo, importa salientar que não se está perante uma nova

causa de suspensão da prescrição, mas apenas e só na presença da mobilização da cláusula

geral inscrita na alínea a), do número 1, do artigo 27.°-A do RGCO.

Na verdade, atuando precisamente ao abrigo do artigo 27.°-A, número 1, alínea a)

do RGCO, o artigo 7.°, número I da Lei n.° 1-A/2020 (aplicável aos processos de

contraordenação por força do número 9 do mesmo preceito) determinou a suspensão da

prática de actos processuais e procediment2is «até à cessação da situação excepcional de

prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infeção epidemiológica por SARS --COV-

2», pelo que, durante este período temporal vigorou uma causa de falta de autorização legal

para o início ou para a continuação do procedimento, nos termos expressamente

autorizados pela alínea a), do número 1, do • artigo 27.°-A do RGCO (que se projectou
indistintamente na esfera jurídica de todos os sujeitos processuais, fossem eles

arguidos/recorrentes, fossem entidades administrativas/recorridas).

48.AcórcIão disponível no site do Tr ibunal Constitucional, profer ido no âmbito do processo n.° 353/2021.
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Não se trata da consignação, pelo ordenamento jurídico, de qualquer «nova causa»

de suspensão dos prazos prescricionais.

Com efeito, como resulta daquela disciplina, a gravidade da situação pandémica que

assolou o País, a então, inexistência de vacina, a evidenciação empírica de que as

deslocações e ajuntamentos em espaços fechados constituía um significativo fator de risco,

conduziram à consignação de um dever geral de recolhimento e à realização de diligências e

atos processuais apenas nas situações em que perigassem direitos, liberdades egarantias.

De facto, foi precisamente a ponderação deste acervo factual, muito específico, que

conduziu à validação daqueles preceitos nos arestos convocados, não se descortinando

razão para inverter o decidido (aliás, em processos oriundos deste Tribunal e. por isso,

proferidos pela secção especializada do Venerando Tribunal Superior).

Em segundo lugar, importa aquilatar se os parâmetros constitucionais invocados

têm, por um lado, aplicação nesta sede contraordenacional e, por outro, com a pretendida

dimensão e alcance.

Corn efeito, o invocado artigo 29.° da Constituição, tem como epígrafe aplicação da

lei criminal e dispõem como segue os números 1 e 4

1 - Ninguém pode ser sentenciado criminalmente senão em virtude de lei anterior que
declare punível a ação ou a omissão, nem softer medida de segurança cujos pressupostos não
estOm fixados em lei anter ior .

4- Ninguém pode sofrerpena ou medida de segurança mais graves do que as previstas no
momento da correspondente conduta ou da verificação dos respetivos pressupostos, aplicando-
se retroativamente as leis penais de conteúdo mais favorável ao arguido.

Como é sabido, não estamos em sede penal, circunscrevendo-se estes autos ao

apuramento da responsabilidade contraordenacional da Recorrente.

Ora, crime e contraordenação não são infrações substancialmente equivalentes,

quer na perspetiva dos bens tutelados, quer na perspetiva das reações sancionatórias que a
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sua prática determina: no. primeiro caso, está em causa a ofensa de bens e valores tidos como

estruturantes da sociedade, que desencadeia, pela sua gravidade, um complexo processo corn vistà a

determinar o seu autor e a reiponsabiüzá-lo criminalmente com penas (...) que podem implicar, no

limite, a privação da liberdade do arguido; nada disso se passa com as contraordenações

que, sendo ilícitos, não comprometem os alicerces em que assenta a convivência humana e

soda!, e, dando lugar à aplicação de coimas, não se dirige, através delas, qualquer juízo de

censura ético -jurídica à pessoa do agente, mas uma simples advertência de alcance

comportamental, cuja garantia é apenas e sõ de ordem patrimonial".

Por conseguinte, ern estrita cóerência com a sobredita destrinça, a Lei

Constitucional n.° 1/89 aditou, ao artigo 32.° da CRP (garantias do processo criminai), a

disposição contida no número 10, consignando que nos processos de contraordenação, são

assegurados ao arguido os direitos de audiência e defesa.

Naturalmente que 'se não pode reputar de teleologicamente neutra ou desprovida de

sentido sistémico a opção do legislador de introduzir tal preceito na denominada constituição

penal, em detrimento dos normativos atinentes à Administração Pública, previstos no título

IX da Lei fundamental e, 'mais especificamente, no artigo 268.°.

Sem prejuízo, consiitui jurisprudência consolidada, do Tribunal Constitucional, o

entendimento de que os princípios que norteiam o direito penal não consentem

transposição automática para o direito contraordenadonal".

A fundamentação para o empreendimento de um tratamento diferenciado assenta na

assumpção de uma divergência material entre a pena e a coima, que assim abre caminho à

previsão de regimes legais, substantivos eprocessuais distintos nestes dois ordenamento?'.

49 Neste sentido, o Acórdão do Tribunal Constitucional n.° 612/2014, disponível no site do TC, assim como
todos os demais convocados e Nuno Brandão, «Acordos sobre a decisão administrativa e sobre a sentença no
processo contraordenacional», Revista Portuguesa de Ciências Criminais, Ano 21, N.° 4, 2011, p. 594.
50 Neste sentido, a titulo meramente exemplificativo, cfr. o Acórdão n.'" 344/93, publicado in Diário da
República, II* Série, de 11-08-1993, o Acórdão n.° 278/99 e os Acórdão n.° 160/04, 573/2011 e 373/2015.
.51 cf. Nuno Brandão, Crimes e Contra -ordenações : da cisão à convergência materia‘ Coimbra Ed., 2016, p. 942.
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• • •

Por conseguinte, a Constituição consente o reconhecimento de que o direito

contraordenacional assume autonomia substantiva, sancionatória e processual em relação

ao Direito Penal', autonomia dogmática essa que se traduz, também, na concessão ao

legislador infraconstitucional de maior margem de conformação em matéria

contraordenacional do que aquela que se pode admitir em matéria penal.

Ora, desde logo, o princípio da legalidade, acolhido no número 1, do artigo 29.° da

Constituição, estabelece que

«não pode haver crime nempena ou medida dc segurança que não resultem

de lei prévia, escrita, certa e estrita, estando, consequentemente, proibido o recurso à

analogia".»

Não está, aqui, em causa crime, pena ou medida de segurança.

O mesmo sucede com o disposto no n.° 4 do artigo 29.° da Constituição que interdita a

aplicação de pena ou medida de segurança mais grave que as previstas no momento da

correspondente conduta.

Subjacente ao princípio da legalidade está, ensina Figueiredo 'Dias, o seguinte: o facto de

o princípio da legalidade exigir que num momento inicial do processo de aplicação se abstraia de qualquer

fim ou valor decorre de uma opção "axiológica"de fundo que é a de, nas situações legalmente

imprevistas, colocar a liberdade dos cidadãos acima das exigências do poder punitivo. Segundo este

AutorTM, este princípio corporiza a mais sólida garantia das pessoas contra possíveis arbítrios do

Estado, não se vê porque não haja ele de estender-se, na medida imposta pelo seu conteúdo de sentido, ao

processo penal, cuja regulamentação pode a todo o momento pôr em grave risco a liberdade das pessoas". No

sentido preciso de o recurso à analogia em processo penal estar vedado, semprz, que venha a tradu#r-se

52 Neste sentido, os arestos do Tribunal Constitucional n.° 469/97 e n.° 278/99, entre outros.
53 Neste sentido, o douto acórdão do (Plenário) do Tribunal Constitucional n.° 324/2013. Também sobre o
tema o aresto n.° 105/2013, do mesmo Tribunal Constitucional.
54 Direito Processual Penal, Universidade de Coimbra, eat pokopiada, 1988-9, p. 68 e s..
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"num enfraquecimento da posição ou numa diminuição dos direitos pmcessuais do arguido (deilavorecimento

do enguido, analogia «in ma'am partem))".

Além • do que antecede, constitui jurisprudência reiterada e consistente do Tribunal
Constitucional, a afirmação de que o princípio da legalidade se estende ao processo penal.

De facto, tem o Tribunal sustentado que o princípio da aplicação da lei penal de conteúdo

mais favorável ao arguido (artigo 29.°, n.° 4, da CRP) não se restringe à aplicação da lei

penal substantiva (entre outros, Acórdãos n.'s 247/2009 e 551/2009, disponíveis

em.www.tribunalconstitudonal.pt.) sendo de convocar o artigo 29.°, n.° 4, da CRP,

relativamente a normas que comportem limitações aõ direito de defesa dos arguidos.

Assinala-se esta jurisprudência porque, como decorre da sua leitura, a mesma não

tem aplicação em sede contraordénacional e a situação suludice não respeita às situações

contempladas nos n.'s 1 e 4 do artigo 29.° da Constituição.

De facto, a suspensão da prática dos atos em nada prejudicou a defesa da

Recorrente; ao contrário, precisamente porque o contexto que fundou aquela

normatividade era de natureza excepcional e fundado em razões de saúde pública,

pretendeu o legislador assegurar que não haveria qualquer prejuízo decorrente de não ser

praticado um acto ou diligência, razão porque, determinou a sobrestagem dos processos e

inscreveu que, enquanto assim sucedesse por razões exógenas à vontade da comunidade, a

prescrição em curso estaria suspensa (alinea a) do número 1, do artigo 27f -A do RGCO).

Por isto mesmo, vem o Tribunal Constitucional considerando que, o preceito

constitucional que consagra o princípio da tipicidade ou a exigência de clareza e

determinação das normas penais inctiminadoras, pode projectar-se de modo distinto no

campo das contraordenações.

Como se escreveu no Acórdão n.° 85/2012, de 15 de Fevereiro, importa sublinhar

"a diferente natureza do ilícito, da çensura e das sanções" entre o ilícito contraordenacional

e o ilícito penal, o que justifica que os princípios que orientam o direito penal não sejam
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automaticamente aplicáveis ao • direito de mera ordenação social. (...) É assim bem certo
que a exigência de determinabilidade do tipo predominante no direito criminal não opera

no domínio contraordenacional». Também, na doutrina, os Professores Gomes Canotilho e

Vital Moreira" arredam a extensão do princípio da tipicidade às contraordenações, em

consonância com a jurisprudência do Tribunal Constitucionals6 nesta matéria.

E, assim mesmo, o afirmou, de modo clarividente, o recentíssimo Acórdão do

Tribunal Constitucional n.° 500/2021:

As normas relativas ã prescrição do procedimento criminal não se encontram
incluídas, de modo literal, na proibição da retroatividade in pejus fixada para as normas
incriminadoras (neste sentido, quanto à proibição .da analogia, v. Acórdão n.Q 205/1999). A
sua recondução ao âmbito de aplicação do artigo 29.Q, n.Qs 1, 3 e 4.Q, da Constituição, só
poderá fazer-se, por isso, com apoio ern argumentos jurídico -constitucionais, os quais, por
sua vez, haverão de extrair-se, não da classificação das normas atinentes ao instituto da
prescrição ségündo os critérios desenvolvidos no plano infraconstitucional, mas antes da
ratio da proibição da retroatividade in pejus e, por conseguinte, dos próprios fundamentos do
princípio da legalidade penal. Ainda que para justificar uma leitura maximizadora das
garantias inerentes àquela proibição, não deixa de ser esse o sentido em que adverte Pedro
Caeiro: a distinção entre normas processuais formais e normas processuais materiais não
deve constituir um «prius relativamente à questão da (não) sujeição das normas» - ou de
certa norma - «àquela proibição da retroatividade, mas sim um resultado da correta
delimitação do âmbito de aplicação da retroatividade desfavorável» ("Aplicação da lei penal
no tempo e prazos de suspensão da prescrição do procedimento criminal: um caso prático",
Separata de Estudos em Homenagem a Cunha Rodrigues, 2001, Coimbra Editora, p. 243). 0

SS Constituição da Repúbkca Portuguesa Anota da , Coimbra editora, pág. 498.
54 Neste sentido, os arestos do Tribunal Constitucional n.'s 730/95 (processo n.° 328/91) e 666/94,
disponíveis em www.tribunalconstitucionalpt:
<a regra da tipicidade das infrações, corolário do princípio da legalidade, consagrado no n.° 1 do artigo 29.°
da Constituição (riullum crirnen, nulla poena, sine lege), só vale, qua tale, no domínio do direito penal, pois
que, nos demais ramos do direito público sancionatório (maxime, no domínio do direito disciplinar), as
exigências da tipicidade fazem-se sentir em menor grau: as infrações não têm, al, que ser inteiramente
tipificadas", posição que, de resto, era já a da Comissão Constitucional que no Parecer n.° 1/82 (Pareceres da
Comissão Constitucional, volume 18.°, páginas 89 e 90) considerou que este princípio (da tipicidade), em
matéria contraordenacional, não tem dignidade constitucionab>.
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que vale por dizer que, quando se trata de determinar o estatuto constitucional de certo
elemento legal à face do artigo 29.2, n.2s 1, 3 e 4, da Constituição, importa ter em definitivo
presente, «não tanto a integração deste ou daquele instituto no direito penal ou processual,
quanto a função atribuída pela Constituição ao principio da irretroatividade» (Giorgio
Marinucci e Emilio Dolcini, ob. cit., p. 59).

28. (...)

Mesmo não pondo em causa que, em matéria de prescrição, o conceito de
retroatividade é dado tempus deliti e não pelo terminus do prazo - o que, conforme se viu,
não corresponde sequer à orientação sufragada no Acórdão n.2 449/2002 -, não restam
dúvidas de que a causa de suspensão da prescrição do procedimento criminal prevista no
artigo 7.2, n.2 3, da Lei n.2 1-A/2020, pela sua singularidade, escapa totalmente a ambas as
rationes com base nas quais é possível justificar o alargamento às normas sobre prescrição das
garantias inerentes à proibição da retroatividade.

29. A medida constante dos n.2s 3 e 4 do artigo 7.° da Lei n.°- 1-A/2020 - já o notámos -
insere-se no âmbito de legislação temporária e de emergência, aprovada pela Assembleia da
República para dar resposta à crise sanitária originada pela pandemia associada ao
coronavírus SARS-CoV-2 e à doença COWD-19.

No cumprimento do seu dever de proteção da vida e da integridade física dos cidadãos
(artigos 24.2, n.2 1, e 25.2, n.2 1, da Constituição, respetivamente), o Estado adotou um
conjunto de medidas destinadas a conter o risco de contágio e de disseminação da doença,
baseado na implementação de um novo modelo de interação social, caracterizado pelo
distanciamento fisico e pela diminuição dos contactos presenciais.

No âmbito da administração da justiça - vimo-lo também -› o cumprimento desse dever
de proteção conduziu à excecional contração da atividade dos tribunais, concretizada através
da sujeição dos atos e diligências processuais ao regime das férias judiciais referido no n.2 1
do artigo 7.2 da Lei n.2 1-A/2020, e, após as alterações introduzidas pela Lei n.2 4-A/2020, à
regra da suspensão, pura e simples, de todos os prazos processuais previstos para aquele
efeito. Para os processos urgentes, começou por estabelecer-se um regime especial de
suspensão dos prazos para a prática de atos, ainda que com.exceções (artigo 7.2, n..2 5, da Lei
n.2 1-A/2020), que a Lei n.9 ‘1,A12020 acabou por modificar, impondo a sua normal
tramitação desde que fosse possível assegurar a prática de atos ou a realização de diligências
com observância das regras de distanciamento físico.

Por força desta paralisação da atividade judiciária, que se estendeu à justiça penal, os
atos processuais interniptivos e suspensivos da prescrição deixaram de poder praticar-se no
âmbito dos procedimentos em curso, pelo menos nas condições em que antes o podiam ser.
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Relativamente aos procedimentos criminais, assim sucedeu com a dedução da acusação, a
prolação da decisão instrutória e a apresentação do requerimento para aplicação de sanção
em processo sumaríssimo (artigos 120.9, n.9 1, alínea b), e 121.e, n.e 1, alínea b), do Código
Penal), a declaração de contumácia (artigos 120.9, n.9 1, alínea c), e 121.9, n.9 1, alínea c), do
Código Penal) e a constituição de arguido (121.e, n.e 1, alínea a), do Código Penal). J á no
âmbito dos procedimentos contraordenacionais, o mesmo se verificou, pelo menos, com a
prolação do despacho que procede ao exame preliminar do recurso da decisão da autoridade
administrativa que aplica a coima (artigo 27.e -A, n.e 1, alínea c), e 28.9 do RGCO), a
comunicação ao arguido dos despachos, decisões ou medidas contra ele tomadas ou qualquer
notificação (artigo 28.2, n.9 1, alínea a), do RGCO), a realização de quaisquer diligências de
prova (artigo 28.e, n.e 1, alínea b), do RGCO) e a prolação da decisão da autoridade
administrativa que procede ã aplicação da coima (ar tigo 28.e, n.e 1, alínea d), do RGCO).

É este particular e especialissimo contexto que está subjacénte à fixação, por lei
parlamentar, de uma causa de suspensão da prescrição que não somente é transitória, como
se destinou a vigorar apenas e só durante o período em que se mantivesse - se manteve - o
condicionamento à atividade dos tribunais determinado pela situação excecional de
emergência sanitária e pelo concomitante imperativo de proteção da vida e da saúde dos
operadores e utentes do sistema judiciário: suspendeu-se o decurso do prazo de prescrição
porque se suspenderam os prazos previstos para a prática dos atos suscetíveis de obstar à sua
verificação; suspenderam-se os prazos previstos para a prática desses (e de outros) atos
processuais porque se suspendeu a atividade normal dos tribunais de modo a prevenir e
conter o risco de infeção dos intervenientes no sistema de administração cia justiça,
incluindo dos próprios arguidos.

Como bem notou o Tribunal recorrido, encontramo-nos, pois, diante de um «mecanismo
normativo [...] instrumental», destinado a fazer  face a uma «situação de rutura e
anormalidade», em estreita e indissociável relação com o já designado «" lockdown"  da justiça
penal» (Gian Luigi Gatta, " Lockdown da justiça penal, suspensão da prescrição do crime e
princípio da irretroatividade: um curto-circuito" , Revista Portuguesa de Ciência Criminal,
ano 30, n.9 2, maio -agosto de 2020, p. 297 e ss.) originado pela crise sanitária, que afetou em
intensa medida - ou mesmo eliminou - a possibilidade de serem praticados os atos
processuais suscetíveis de interromper e de suspender a prescrição.

Não é demais sublinhar que se trata de uma suspensão, e não de =a interrupção, do
prazo prescricional: o tempo de prescrição já decorrido desde a data da consumação do ilícito
típico não é inutilizado; apenas o seu decurso é.paralisado pelo tempo correspondente à
paralisação do normal processamento dos termos ulteriores dos processos em curso.

Neste contexto, é evidente que a causa de suspensão da prescrição estabelecida no n.9 3
do artigo 7.2 da Lei n.9 1-A/2020 apenas se encontraria apta a cumprir aquela função se
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pudesse aplicar-se aos procedimentos pendentes por factos anteriores ao início da sua
vigência. Como refere Gian Luigi Gana a propósito de norma congénere aprovada em Itália
(artigo 83.2, n.2 4, do Decreto -Lei n.2 18, de 17 de março de 2020), «[t]rata-se de uma
disposição temporária pensada precisamente para os processos em curso e, como tal, para ter
eficácia retroativa. Suspende-se uma atividade em curso por força da impossibilidade do seu
prosseguimento, determinando-se um prazo para o seu reatamento, ' congelando-se o
intervalo de tempo entretanto volvido. A suspensão é forçada: não é imputável a ninguém e
não há razão para que beneficie quem quer que seja» (loc. cit., p. 303).

Esta última afirmação 4 especialmente relevante: conforme se verá em seguida, ela
sintetiza, na verdade, as duas razões que explicam a impossibilidade de reconduzir a causa de
suspensão prevista no artigo 7.2, n.2 3, da Lei n.2 1-A/2020, à ratio da proibição da
retroatividade in pejus, consagrada no artigo 29. 2, n.os 1, 3 e 4, da Constituição.»

Cumpre aplicar aquela jurisprudência — que validou a suspensão da.prescrição durante

86 dias - a estes autos.

Nesse enquadramento normativo, para efeitos de contagem de exautimento.do .prazo

máximo de prescrição de 7 anos e 6 meses — ressalvadas as causas de suspensão verifica-

se que o relatórió de certificação legal das contas data de 4 de Março de 2013 (exercício de

2012), divulgadas, após aprovação em Assembleia Geral do BES, somente em 16 de

Abril de .2013. No que respeita ao exercício findo em 2013, a certificação legal das contas,

pela Recorrente, deu-se em 9 de Abril de 2014, divulgadas publicamente pelo BES em 10

de Abril de 2014.

Ora, tomando como momentos temporalmente relevantes, para efeitos de

consumação da conduta infracional, quer a data da certificação legal das contas, quer a da

sua publicitação (quanto ao exercício mais longínquo de 2012), verifica-se que, á data do

recebimento jurisdicional dos autos (24 de Novembro de 2020), não se encontrava

totalmente exaurido o prazo máximo de prescrição aqui em causa, de 7 anos e 6 meses,

acrescido das causas de suspensão pertinentes, designadamente, a suspensão covidiana acima

referida (artigos 28.°, número 3, 27.°-A, número 1, alíneas a), b) e c) do RGCO a contrario).
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Assim se conclui, na senda da fundamentação acima explanada, que a sobredita

normatividade não enferma de inconstitucionalidade, nem posterga qualquer parâmetro

jusfundamental, julgando-se improcedente o peticionado.

O demais sobre a prescrição — designadamente a muito particular questão
normativa suscitada já no decurso do julgamento, com a junção de Pareceres, quer da parte

da Recorrente, quer da parte da Recorrida" — será apreciado e decidido ulteriormente. Não

obstante, atenta a jurisprudência. acolhida no recentissimo aresto do Tribunal

Constitucional, afigura-se que, embora a dimensão normativa apreciada não tenha incidido

sobre este particular, os subsídios ali expendidos afirmam o essencial, que se afigura

perfeitamente transponível para a apreciação da questão: não se está na presença de uma

nova causa de suspensão da prescrição retroativamente aplicada, de um lado; e, por outro

lado, o tircunstancialismo excepcional -eM que ocorreu a emissão da legislação especial cod

toma proporcional, adequado e necessário aquele ajuste. Donde, conjugando os subsídios

decorrentes daquela jurisprudência jusfundamental com o Parecer do Professor Costa

Pinto (junto aos autos, que se dão por reproduzidos) sempre se nos afiguraria de julgar

improcedente o peticionado.

De qualquer modo,-a idiossincrasia suscitada — atinente a uma suposta aplicação
retroativa da Lei n.° 1-A/2020, de 19 de Março de 2020, que fez retroagir a sua produção

de efeitos a 9 de Março de 2020 — acha-se edificada a partir da construção normativa da
Recorrente de que a violação dos deveres aqui em causa, quanto ao exercício de 2012,

consumou-se em 4 de Março de 2013, data da certificação legal das contas e emissão do

relatório de auditoria.

Porém, sem prejuízo do que antecede e que já se pode afirmar sobre o não

exaurimento do prazo de prescrição da responsabilidade contraordenacional da Recorrente,

57 Fls. 12850 a 12907 (30.° volume dos autos), subscrito pelos Professores Paulo Sousa Mendes, João
Marques Martins e Ntuio Brandão; e fis. 12979 a 13034 (30.° volume dos autos) subscrito pelo Professor
Frederico de Lacerda Costa Pinto.
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tal questão depende, salvo melhor entendimento, da qualificação jurídica que vierem a

merecer os factos apurados na sequência da audiência de discussão e julgamento. Não é,

por isso, uma verdadeira questão prévia, que possa, nesta sede ser conhecida, dado que sobre

a Mesma 'coexistem várias soluções plausíveis de direito.

Faz-se notar que a disputa sobre tal qualificação jurídica — designadamente, se
estamos na presença de infrações de violações de deveres instantâneos que se projectam na

imputação 4 Recorrente dc mais de 60 contraordenações em concurso real e cfetivo ou, em

contraponto, perante a violação de deveres funcionais agregados por um sentido unitár io de

ilicitude, em execução permanente - vem problematizada pela própria Recorrente. Isto é,

sem prejuízo de poder emergir enquanto questão nova decorrente da dinâmica da própria

discussão da causa em sede de audiência de julgamento — susceptível de demandar
observância do disposto no número 3 do artigo 358.° do Código de Processo Penal, o que

in caiu se assegurou, conforme acta de 13 de Julho de 2021 — a verdade é que, apurar, em
concreto, com reporte ao acervo de factos aqui em causa, se se verificou, ou não, o

exaurimento do prazo máximo de prescrição depende da concreta qualificação jurídica

desses mesmos factos. Ou seja, salvo mais douto entendimento, encontra-se, nesta fase da

sentença, por dilucidar, o momento de consumação/cessação da violação dos deveres

infracionais em causa,, pelo que, está, ainda, em disputa o momento normativo

temporalmente relevante para a contagem do prazo de prescrição.

De facto, apenas ulteriormenté se e como tais factos vierem a ser considerados

demonstrados é que se abre a discussão sobre a sua qualificação jurídica, havendo, então e

adiante, que apreciar e decidir se os factos traduzem violações instantâneas de deveres

funcionais (portanto, em relação de concurso real e efetivo, que redundaram na imputação

à Recorrente de mais de 60 infrações) ou, em contraponto, se traduzem a violação, em

execução permanente e agregada de condutas parcelares sob um sentido unitário de

ilicitude.

Rd-ego -se, por isso, esse particular segmento para conhecimento e apreciação infra.
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HI. Da nulidade, por preterição de diligências de prova essenciais: a não obtenção e análise das pastas de

trabalho da  KPMG Angola

Em sede de impugnação judicial", argumenta a Recorrente que a Recorrida CMVM

não procurou obter nem analisou as pastas de trabalho da K.PMG Angola relativas i) à

auditoria realizada sobre as demonstrações financeiras do componente BESA referentes ao

exercício 2012, à revisão limitada realizada sobre as demonstrações financeiras da

componente BESA referentes ao primeiro semestre do exercício de 2013, iii) à auditoria

realizada sobre as demonstrações financeiras do componente BESA referentes ao exercício

2013.

Por conseguinte, sustenta, as infrações, imputadas na decisão condenatória, que têm

como pressuposto a não obtenção de prova de auditoria apropriada e suficiente, no âmbito

dos referidos trabalhos de auditoria/revisão, sobre o "crédito a clientes" e "imóveis" do

referido componente, estão feridas de nulidade, dado que foi omitida uma diligência de

prova legalmente obrigatória e essencial, nos termos do disposto no .artigo 120.°, n.° 2

alínea d) do CPP (aplicável ex vi artigo 41° do RGCORD) e do artigo 122.°, a' 1 CPP, em

conjugação com os artigos 364.°, n.° 1, alínea c) e 358.° do CdVM.

Cumpre apreciar e decidir.

Nesta sentença já se abordou, de um lado, a auto-suficiência dogmática do RGCO

face ao CPP e a circunstância de tal remissão não operar automaticamente e .sem mais, de

outro; também se cotejou já a axiologia e alcance do princípio da legalidade em matéria de

vícios, maxime nulidades consignado no CPP, o que se dá por reproduzido. Recorde-se

que, nas palavras do juiz Conselheiro Henriques Gaspar'

58 Cf. pontos 448 a 720, na esteira do argumentário aduzido ern sede de Defesa Escrita (pontos 167 a 354).
Código de Processo Penal Comentado, Ed. Almedina, 2014, pág. 383.
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«a nulidade do .acto não resulta da simples violação ou inobservância de disposições

legais, mas tern que estar expressamente prevista comó consequência da violação ou

inobservância das condições ou pressupostos que a lei expressamente referir.»

Ora, como é sabido, aquele preceito do CPP consignou um sistema taxativo dé

nulidades.

Nesta senda, preconiza-se que a alínea d) do número 2 do artigo 120.° do CPP não

tem aplicação nos autos. Naquele preceito foi acolhida uma 'nulidade (dependente de

arguição) nos seguintes termos:

"[a] insuficiência do inquérito ou da instrução, por não terein sido praticados atos legalmente

obrigatórios, e a omissão posterior de diligéncias que pudessem reputar-se essenciais para a descoberta

da verdade".

Desde logo, a sobredita nulidade pressupõe a existência de fases processuais

que não existem per se no processo de contraordenação (o inquérito e a instrução) ou que,

pelo menos, não existem na fase administrativa do processo de contraordenação (o

•julgamento e recurso).

Em segundo lugar, como resulta, com meridiana clareza, da simples leitura do

elemento literal do preceito, está en-i causa a omissão de actos legalmente obrigatórios. Não é o

caso. Não está, aqui, em causa a 'omissão de qualquer acto qualificado pela Lei como

obrigatório, pelo que, tal nulidade não consente aplicação'.

Em terceiro lugar, no segundo segmento do preceito, que autoriza a cominação da

omissão com o vício de nulidade, exige-se a preterição de diligências essenciais para a

descoberta da verdade, isto é, atos processuais probatórios que a lei, classifique como

6° c£ PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário do Código de Processo Penal à lu da Constituição da República e
da Convenção Europeia dor Direitos do Homem, 4.* edição atuali9ada, Universidade Católica Portuguesa, p. 320.

81



Tribunal da Concorrência, Regulação e. Supervisão
i° Juízo — J1

Pr.Do Município, Ed Ex -Escola Pratica de Cavalaria
2005-345 Santarém

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

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

"essencial", "indispensável", "absolutamente indispensável" ou "estritamente

indispensável" na fa.se de julgamento ou recurso' 62.

Donde, a obtenção, a análise (maxime, o examen ou a utilização e/ou valbração

como meio de prova, no âmbito do presente processo de contraordenação, dos

documentos/pastas de trabalho da KPMG Angola mencionados pela Recorrente, não

constituem, por expressa falta de previsão. legal, atos legalmente obrigatórios, nos termos c

para os efeitos da primeira parte do artigo 120.°, n.° 2, alinea d), do CPP.

Senão vejamos, perscrutando a disciplina jurídica que norteia a sucessão de actos

adjetivos no caso subjudice.

Desde logo, dispõe o artigo 24.°; n.° 1 dos Estatutos do CNSA que, o processamento

pela prática das contra-ordenaFies previstas no presente decreto-lei sesue o regime prvcessua tanto na fase

administrativa comojudicia4 e substantivo previsto no Código dos Valores Mobiliár ios para essa matéria e,

subsidiariamente, o disposto no regime geral das contra-ordenafffes.

Por seu turno, estabelece o artigo 46.°, n.° 1, do RJSA, estabelece que

61 cf. PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentária do Código de PIVCCSSO Penal à luz da Constitsáçâo da República e
da Convenção Europeia dos Direitos do Homem,4.1edição atualizada, Universidade Católica Portuguesa, p. 321.
62 Cf. GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Direito Processual Penal, vol. II, 2' ed. p. 80 que defende que
"(...) Pode questionar-se em que medida se pods ainda agora, face ao CPP, ffilocar a questão da inruficiincia do inquérito,
quando a lei não impie, em geng a prática de quaisquer actos tOicos de investigação. Noutros termos, pode questionar-se se a
inseiciinda do inquérito respeita à omissão de actos obrigatórios ou a esses e ainda a quaisquer outros actos de investigação e de
recolha de prova necessários à descoberta da verdade ou só a ester . A insuficiência do inquérito é uma nulidadc
genérica que só se verifica quando se tiver omitido a prática de um acto que a lei prescreve. Assim,
só se verifica esta nulidade quando se omita acto que a lei prescreve como obrigatório e desde que
para essa omissão a lei não dis,po.alta de forma diversa. A omissão de diligências não impostas por
lei não determina a rudidade du inquérito por 1'1~6'  Ida Aois a apreciaslio_da necessidade dos
actos de i n q u é r i t o é da competência exdusiva do Afthísténo " . No mesmo sentido, cf. Acórdão
proferido pelo Supremo Tribunal de Justiça, em 12.05.2012, no âmbito do Processo n.° 687/10.6TAABF.S1,
Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra no acórdão proferido em 09.01.2012, no âmbito do processo a.'
623/10.0T2OBR.C1, Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, no acórdão proferido em 25.01.2016,
no âmbito do Processo n.° 59/12.8GDVVD.G1 e Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, em acórdão
proferido em 08.03.2017, no âmbito do processo 1012/13.0TAVLG.P1
63 Cf. artigos. 171.° a 173.° do CPP.
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"0 processamento pela prática das contraordenações previstas na presente lei segue o regime

processual, tanto na fase administrativa como judicial, e substantivo previsto no Código dos Valores

Mobiliários, aprovado pelo Decreto -Lei n.° 486/99, de 13 de novembro, para essa matéria e,

subsidiariamente, o disposto no regime geral do ilícito de mera ordenação social, cons/ante do Decreto -Lei n.°

433/82, de 27 de outubro, alterado pelos Decretos -Leis n.os 356/89, de 17 de outubro, 244/95, de 14

de setembro, e 323/2001, de 17 de de.vmbro, e pela Lei n.° 109/2001, de 24 de dezembro."

(sublinhados nossos). •

Por fim, determina o artigo 407.° do CdVM que salvo quando de outro modo se estabeleça

neste Código, aplica-se às contraordenOes nele previstas e aos processos às mesmas respeitantes o regime

geraídos ilícitos de mera ordenação sociaL

Em suma, quer em fase administrativa, quer em fase judicial, a disciplina, substantiva

e adjetiva, aplicável a estes autos é o CdVM e, apenas subsidiariamente, o RGCO..

Ora, como é sabido, nos termos constantes no artigo 50.° do RGCO, a notificação

para o exercício do direito de audiência e defesa do arguido constitui o único acto

legalmente estabelecido como obrigatório ". Carece, pois, de amparo legal o peticionado

pela Recorrente.

Questão totalmente distinta é apurar quais os meios de prova idóneos à

demonstração do acervo factual carreado para a decisão administrativa.

Tal, porém, é matéria normativa regida pelos princípios da legalidade da prova e livre

apreciação da prova (por contraposição ao sistema de prova tarifada, não acolhido entre

nós), isto é, respeita ao juízo de ponderação normativa, lógica, racional e findada, de

valoração dos meios de prova juntos para demonstração dos factos assacados à Recorrente.

64 V., sobre este caso, PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário dt Reline Geral dai Contra -ordenações à luda
Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 1.' edição, Universidade Católica Editora,
2011, página 178, anotação ao artigó 43.° do RGCORD, ponto 32.
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Como salienta a decisão recorrida, «os documentos integrados por auditor nas suas

pastas de trabalho não constituem, nos termos da lei, um meio de prova (documental) de

produção obrigatória no âmbito de processos de contraordenação com o referido objeto, nem

o exame desses documentos constitui, no âmbito desses processos, uma diligência de prova

(rectius, urn meio de obtenção de prova) de realização legalmente obrigatória. E o mesmo se

aplica, por maioria de razão, a documentos integrados nas pastas de trábalho de auditor

que, a pedido do auditor a quem seja imputada a violação de normas de auditoria, tenha

também realizado trabalhos de auditoria que foram considerados por este último na

formação da opinião por si emitida. Ou seja, inexiste norma processual aplicável que

considere a prova em apreço como "essencial", "indispensável", "absolutamente

indispensável" ou "estritamente indispensável"».

Em síntese, no exercício do poder estatutário de direcção do processo de

contraordenação' (cf. artigo 408.° n.'s 1 e 3 do CdVM), a Recorrida praticou os actos de

investigação.e diligências probatórias que entendeu pertinentes, adequadas e relevantes para

os fins prosseguidos no processo contraordenacional, não tendo omitido qualquer acto

legalmente obrigatório.

A não realização de um meio de prova que a Defesa considera e reputa de necessário

para a demonstração dos factos projecta-se tão só na suficiência, ou insuficiência, dos

meios de prova coligidos para demonstrar os factos que lhe são. assacados, matéria a

apreciar ulteriormente, em sede de fundamentação da matéria de facto.

65 PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE65, in Comentário do Regime Geral das.Contra-Orrlenaties à bq da Constituição da
República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem,Lisboa: Universidade Católica Editora, 2011, p. 141-142,
230: "(...) inclui o poder de praticar ou não praticar os actos de investigação e as diligências probatórias que
entender adequados aos fins do processo contraordenacional e, designadamente, de não realizar as diligências
requeridas pelo arguido, à imagem e semelhança do que sucede corn o MP quando dirige o inquérito criminal
(acórdão do TC n.° 395/2004, sobre a questão do âmbito do poder de direcção do inquérito pelo MP, cuja
jurisprudência também se aplica, por maioria de razão, ao poder de direcção da autoridade administrativa
sobre a fase administrativa do processo contraordenacional".
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Importa, ainda, apreciar a argumentação, expendida pela Recorrente, equiparando os

sobreditos documentos a prova pericial, nos termos constantes no artigo 151.° do Código

de Processo Penal. Vejamos.

A prova pericial tem lugar para a dilucidação de factos que exigem especiais

conhecimentos técnicos, cientfficos ou artísticos.

A sua inserção sistemática, no capítulo VI sob a epígrafe da  prova  per icia l, traduz a

inequívoca posição do legislador no sentido de que se trata de um meio de prova e não de um

meio de obtenção de prova.

Ora, e desde logo, sem prejuízo da maior ou menor especificidade resultante da

atividade de auditoria/revisão de contas, não se divisa fundamento para a preconizada

equiparação a matéria pericial.

Na verdade, o que está aqui em causa é um conjunto de factos, circunscritos e

bali7ados no que tange às suas circunstâncias de tempo, lugar e execução, perfeitamente

aprendíveis e cuja subsunção normativa a tipos contraordenacionais se rege pelos habituais

cânones hermenêuticos. A circunstância de alguns destes factos respeitarem a conceitos

normativos próprios da atividade de auditoria/revisão de contas de entidades bancárias e

do Código de Valores Mobiliários não os arreda da rotineira tarefa de aplicação do direito

aos factos, demandando, apenas, do intérprete e do julgador, o estudo e compreensão de

outros conceitos normativos, perfeitamente apreensíveis, por essa via.

Mais: como se salienta, com pertinência, na decisão recorrida, a disciplina do RJSA

prevendo a intervenção de peritos, procede, ainda assim, de modo expresso e específico, à

sua destrinça e autonomização face àqueles que integram equipas de controlo de qualidade

e de inspecção, interditando, expressamente, a participação de peritos na tomada de decisão

(artigo 37.'3, número 3 do RJSA).

Também, neste âmbito, improc.ede o peticionado.
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Cumpre, também, em face do argumentário expendido no douto recurso de

impugnação judicial, apurar se a Recorrida, ainda com reporte ao não exame/utilinção das

pastas de trabalho da KPMG Angola, omitiu uma «diligência essencial para a descoberta da

verdade», na dimensão acolhida na segunda parte da alínea d), do número 2, do artigo 120.°

do CPP:

Reitera-se que, pelas razões acima explanadas, arrimadas na: jurisprudência do

Tribunal Constitucional, o regime de nulidades previsto no CPP não consente transposição

para o RGCO, o que só por si faz soçob.rar o peticionado. Com efeito, o princípio da

legalidade processual (artigo 43.° do RGCO), o princípio da legalidade das nulidades (artigo

118.° n.° 1 do CPP) e os limites legais da aplicabilidade do direito subsidiário (artigo 41.° do

RGCORD) impedem a aplicação, sem mais, do artigo 120.° do CPP ao processo de

contraordenação."

Também se reitera que este argumentátio não constitui uma verdadeira questão prévia,

mas antes transporta o Tribunal para a apreciação, em momento processual para isso

desadequado, do mérito dos factos e da sua demonstração, ou não demonstração.

Sem prejuízo, outros fundamentos, conduzem à mesma conclusão de improcedência

do alegado.

Com efeito, importa mobilizar os subsídios que se divisam, na doutrina e

jurisprudência, quanto ao sentido e alcance da expressão diligências essenciais para a descoberta

da verdade, que concorrem no sentido da improcedência do peticionado:

Acórdão do Tribunal da Relação do Porto67:

66 Veja-se, no sentido exposto, o Acórdão proferido pelo Tribunal da Relação de Lisboa em 06.042011, no
âmbito do processo n.° 1.724/09.27FLSB -3.
67 Proferido em 05-04-2017, no âmbito do processo n.° 3957/16.6T8MTS.P, disponível no site do itij.

86



464444,
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

r Juizo —J1
Pr.Do Município, Ed Ex -Escola Prática de Cavalaria

2005-345 Santarém
Telef: 243090300 Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisaoevtribunais.org.pt

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

"(...) Embora a lei atribua ao tribunal opoderldever de ordenar, oficiosamente ou a

requerimento, a produção ,de todos os meios de prova que entenda necessários à

descoberta da verdade e à boa decisão da causa, também resulta do disposto no.artigo

340° do CPP, que ojuko sobre a essencialidade ou indig)ensabilidade de diligência de

prova cabe ao tribunal, e está vinculado aos principios da necessidade [art. 340°, ri.°1],

• legalidade [am. 340°, n.°3 e 1257, adequação [art. 340°, n.°4, ais. a) e c)] obtenção

[art. 340°, n.°4 al. b.)] daproPa.

Estabelece-se, assim, neste normativo uma possibilidade, extraordinária, de inquirição

de.novas testemunhas não indicadas com a acusação ou com a contestação, findando-se

na estrita necessidade da inquirição, que precisa mostrar-se essencial ou indispensável à

descoberta da verdade e à boa decisão da causa, justificando-se quando circunstâncias

supervenientes o exijam.

No caso em apreço o tribunal a quo não viu ratões para ouvir qualquer outra

testemunha nem o recorrente requereu em audiência a audição de qualquer testemunha.

Além disso, o recorrente nem sequer em recurso demonstra que existisse qualquer outra

testemunha dos factos ou que a audição de outra testemunha pudesse ser um elemento

de prova indispensável ou essencial à descoberta da verdade material.

De qualquer dos modos sempre a omissão de diligências probatórias essenciais para a

descoberta da verdade material, tem um trajecto que passa primeiramente pelo

requerimento ao tribunal de julgamento da diligência probatória e depois pela

consequente arguição de nulidade, e só posteriormente a questão pode ser colocada em

recurso."

Acórdão TEDH 5 de Julho de 2011,. no caso MOEIRA FERREIRA c.

PORTUGAL — anotação ao artigo 61°, ponto 4"

68 Cf. Conselheiro HENRIQUES GASPAR, "anotação 6 ao artigo 1200. do Código de Processo Penal",
AA.VV., Código de Processo Penal Comentado, Almedina, Reimpressão da edição de fevereiro de 2014,p.401.
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"(...) que são absolutamente indispensáveis, no sentido de susceptíveü de condicionar a finalidade do

processo e a decisão. São omissões «essenciais» que podem ócorrer na fase de julgamento, mg, a falta de

exame sobre a personalidade do cupid° se forem suscitadas dúvidas sobre a imputabilidade; a falta de

indagação de facto! e circunstâncias determinantes para a escolha e fixação da medida da pena. Na

fase de recurso, v.g. a audição do alguido quando a questão a decidir exija uma «apreciação directa» do

testemunho <pessóak

Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal de Justiça':

"I - O entendimento jurisprudencial e doutrinal comum, que temos seguido, é que

apenas a falta de inquérito e se omita acto que a lei prescreve como obrigatório, como

seja o interrogatório de arguido quando seja possível notificá-lo podem consubstanciar a

nulidade de insuficiência de inquérito prevista na al. d) do n.° 2 do art 120.° do CPP. A

omissão de diligências, nomeadamente de produção de prova cuja obrigatoriedade não

resulte de lei não dá origem àquela nulidade.

II - As diligências que, na alegação do assistente, deviam ter sido realizadas em inquérito

e não o foram, são a inquirição de uma testemunha que apresentou e a não realização de

perícia aos menores, a si próprio e à denunciada. Ora, tanto a inquirição de testemunhas

como a realização das alegadas perícias, não são meios de prova legalmente impostos,

razão pela qual irnprocede a arguição da nulidade invocada."

Enfatizi-se que, mesmo na sobredita jurisprudência, prolatada em sede de ilícito

penal, em que o nível de garantismo assegurado ao arguido é superior e distinto daquele

acautelado em sede contraordenacional, ainda assim, sempre improcederia a pretensão da

Recorrente.

Proferido em 12.05.2012, no âmbito do Processo n.° 687/10.6TAABF.S169, disponível no site do itij.
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Não se verifica, por isso, a omissão de qui2lquer diligência reptitada como de essencial

para a descoberta da verdade.
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IV. Da validade da apreensão de documentos pelo DCIAP e comunicação à CMVM

Invoca a Recorrente, KPMG, que os documentos enviados pelo DCIAP à CMVM,

por Oficio de 9 de Janeiro de 2018 (fls. 5835 e ss), obtidos no contexto de buscas realizadas no

âmbito dos processos -crime n.° 244/11.0TELSB e n.° 324/14.0TELSB e utilizados pela

CMVM durante a fase administrativa, não podem ser valorados por terem sido «obtidos

com recurso a métodos de obtenção de prova proibidos (por violarem direitos

fundamentais).» Segundo aventa a Recorrente, tais documentos encontram-se feridos de

«nulidade (de prova)», nos termos constantes no artigo 126.°, número 3 do CPP, aplicável

ex vi do artigo 41.° do RGCO e artigo 32.°, número 8 da Constituição.

Cumpre apreciar e decidir.

Com todo o respeito pelo argumentário invocado, verifica-se, uma vez mais, uma

infundada convocação, pela Recorrente, do regime processual penal para estes autos de

apuramento de responsabilidade contraordenacional, com a agravante que, na verdade, à luz

desses mesmos parâmetros processuais penais, a diligência observou todas as exigências

legais e, à luz da disciplina sectorial aqui em causa também, como se demonstrará de

seguida.

Vejamos; em primeiro lugar, a matéria à luz do Código de Processo Penal.

Preliminarmente, uma vez que vem invocada uma nulidade decorrente do alegado

uso de métodos proibidos de prova, há que recuperar os pertinentes normativos, legais e

constitucionais, que norteiarn a matéria, dos quais, aliás, resulta com limpidez, que não

consentem aplicação no caso suly.udice.
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Recorde-se que, ensina CLAUS ROXIN", as proibições de prova dividem-se em:

proibições de produção de prova e proibições.de valoração de prova.

O primeiro grupo, por sua vez, subdivide-se em: temas de prova proibidos —
determinados factos não podem ser objecto de prova; meios de prova proibidos — quando

determinados meios de prova não podem ser empregues; métodos de prova proibidos — na
produção da prova não podem ser utilizados certos métodos de recolha da mesma e;

proibições de prova relativas — a ordem ou a obtenção de prova só pode ser levada a cabo

por certas pessoas.

Dispõe o n.°.8 do artigo 32.° da Constituição que são nulas todas as provas obtidas

mediante tortura, coação, ofensa da integridade física ou moral da pessoa, abusiva intromissão na vida

privada, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações.

Por seu turno, estabelece o númerp 1 do art. 126.° • do CPP, sob a epígrafe
"Métodos proibidos de prova" são nulas, não podendo ser utilkadas, as provas obtidas mediante

tortura, coacção ou, em gera4 ofensa da integridade física ou .moral das pessoas" (art. 126.°, n.° 1 do

CPP); dispondo o número 3 que ressalvádos os casos previstos na lei, são igualmente nulas, não

podendo ser utilkadaS, as provas obtidas mediante intromissão na vida privada, no domicilio, na

correspondência ou nas telecomunicações sem o consentimento do respectivo titular.

Cabe, por isso, indagar: os documentos ern causa foram obtidos mediante tortura,

coação, ofensa à integridade fisica, ofensa à integridade fisica ou moral, intromissão abusiva

na vida privada, domicilio, correspondente ou telecomunicações?

A resposta é negativa. Senão vejamos.

Desde logo, como a Recorrente bem sabe, as buscas foram reali7adas pelo

Ministério Público, nas instalações da arguida, aqui Recorrente, . no âmbito de dois.

inquéritos crime, acima referidos.

7° In Dereebo Proem/ Penal (trad. da 25.° ed. alemã por Gabriela Córdoba e Daniel Pastor), Buenos Aires:
Editores del Puerto, 2000, cit., pp. 190,191 e 194.
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As sobreditas buscas e subsequentes apreensões foram autorizadas e validadas por

despacho do Meritíssimo juiz de Instrução Criminal.

Num segundo momento, o Ministério Público, em douta promoção, impulsionou,

junto do juiz de Instrução Criminal, a remessa de cópia de tais documentos à CMVM, ná

qualidade de entidade supervisora. Tal pretensão foi deferida, por despacho judicial,

transitado em julgado (fls. 5838 a 5845).

Os documentos foram, assim, de um lado, legalmente obtidos e, de outro,

validamente transmitidos à CMVM, conforme previsto no número 3, do artigo 38.° do

RGCO.

Donde, soçobra 'o argumentário aduzido pela Recorrente, dado que quer o acto de

busca, quer a sua execução e subsequentes apreensões de documentos, bem como a

transmissão da documentação ao supervisor, observaram, escrupulosamente, a Lei e em

lado algum se divisa, sequer perfunctoriamente, o uso de qualquer um dos métodos proibidos

de provas, definidos pelo legislador constitucional e legal.

Por conseguinte, toda a .demais alegação sobre um pretenso efeito à disiância que

contamina os documentos falece, em absoluto, dado que, na sua génese, nenhum vício

inquina a busca e apreensão que a Recorrente censura. Não se divisa a propalada «utilização

de métodos proibidos de prova», violadores de direitos fundamentais.

Inexiste, por isso, violação do artigo 32.°, número 8 da Constituição e do artigo

126.°, números 1 e 3 do Código de Processo Penal, cujos pressupostos normativos, que

consentem subsunção dos factos à norma, nem se verificam.

Em segundo lugar, cumpre aquilatar: a valoração de documentos aprendidos, de

forma válida pelo Ministério Público, está interdita ao supervisor? Verifica-se o recurso a

um meio de prova cujo regime legal sectorial não prevê e, por isso, carecendo de amparo

legal?
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Também nesta sede, e salvo melhor opinião, a resposta é negativa.

É que, os sobreditos documentos traduzem documentos profissionais, apreendidos

nas instalações da Recorrente, sociedade de ROC registada na CMVM e sujeita à sua

supervisão.

Com efeito, a CMVM, enquanto entidade supervisora, tem livre acesso às•

instalações da Recorrente (alínea a) do artigo 37.° dos Estatutos da CMVM, alíneas a), c) e

d) do artigo 361.0, número 2 do Código de Valores Mobiliários e artigo 364.% número 1,

alineas a), b) e c).

Tem, ainda, no âmbito das suas prerrogativas estatutárias de atuação, competência

para exigir à Recorrente quaisquer elementos, informações e documentos, não podendo as entidades

supervisionadas invocar segredo profissional.

Tem, também, competência para solicitar a entrega ou proceder à apreensão de

quaisquer documentos ou objectos (artigo 408.°, número 2 do CdVM), para o que pode, se

necessário, requerer a colaboração de autoridades policiais (alínea d) do número e, do artigo

361.° do CdVM).

Aduz, por isso, com pertinência e acerto a Recorrida que, não é necessário nem se

enquadra na sistematizaçào normativa supra, a previsão legal de realização de buscas, dado

que as mesmas respeitam a locais rrservados ou não acessíveis, o que, como se viu, não é o caso,

dado que a CMVM tem livre acesso às instalações da Recorrente, assim como tem a

prerrogativa de exigir a entrega de todos os documentos tidos por pertinentes para o

exercício da supervisão, não se aceitando, sequer, que lhe seja oposto segredo profissional.

Nas palavras do Professor Costa Pinto

"[e]ste regime de :rah sparência absoluta é lima contrapartida legal do privilio de acesso ao mercado

pelos profissionais. autorkados" e que "...a lei portuguesa é clara e inequívoca quanto à

consagração de deveres de colaboração das entidades supervisionadas (..), a que ao exercício de
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poderes de autoridade consagrados no artigo 361.°, n.° 2, aL a), estas entidades não podem opor o

segredo professional e que esse regime de (Yran.parência absoluta" é contrapartida do privilégio de

acesso profissional ao mereado, com paralelo noutros ordenamentosjurídicos""

E, entendimento semelhante, foi sufragado pelo Venerando Tribunal da Relação de

Lisboa"

"(...) o CdVM, por um lado, impõe ao recorrente a obrigação de prestar a informação verdadeira,

completa, actual, clara objectiva e lícita, sob cominação de umà coima, por outro lado, atribui à

entidade supervisora prerrogativas e. poderes coercievs para a realkação de buscas, revistas,

apreensões de elementos documentais art° 360' 361°, 385° e 408° todos do CdVM),

assemelhando-se formalmente aos poderes de um órgão de polícia criminaL A CAIIVM tem

inequívocos poderes administrativos de supervisão, de inspecção, instrutórios e sancionatórios.".

Donde, a Recorrida, tanto no exercício dos seus poderes de supervisão e de

fiscali7ação como no exercício dos seus poderes sancionatórios, detém a prerrogativa de

solicitar ou obter, através de pedido ou mediante acesso e apreensão nas instalações da

Recorrente, quaisquer documentos que nestas se encontrassem, independentemente do seu

suporte e do concreto local em que encontrassem, relacionados com a atividade

profissional exercida pela Arguida ou relevantes para a apreciação da correção do seu

trabalho (maxime, com as revisões/auditorias realizadas pela Arguida sobre contas do

Grupo BES), como é o caso dos documentos que foram apreendidos pelo Ministério no

âmbito das buscas realindas e posteriormente disponibilizados â CMVM".

71 FREDERICO DA COSTA PINTO, in AA.VV., Supervisão, Direito ao Silêncio e Lega/idade da Pmva, Alrnedina, 2009,
pp. 84 e 85.
72 No âmbito do acórdão proferido em 06-04-2011, no âmbito do processo n.° 1.724/09.27FLSB -372,
disporilvel no site do itij.
" Não está, aqui em causa, qualquer menção aos denominados processos hipotéticos de investigação relacionados
com métodos proibidos de prova, dado que, repte-se, a invocação da utilização de um método proibido de
prova é, na sua génese e desde logo, manifestamente infundada.
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Assim, além de tais documentos sempre • serem acessíveis à Recorrida, por
autorização cxprcssa dos normativos supra, a verdade é que comunicação da apreensão de

tais documentos, por parte do Ministério Público, foi essencial para 9 exercício dos poderes

.de supervisão da recorrente. Com efeito, uma vez que os mesmos foram apreendidos pelo

Ministério Público, ficara a Recorrida inibida da prerrogativa de os exigir da Recorrente,

fazendo-se perigar o exercício cabal das suas competências legais.

Também não se divisa amparo legal na invocação dos documentos estarem

protegidos por sigilo bancário vigente em Angola.

Como se disse, a alínea a) do número 2 do .artigo 361.° do CdVM afirma, de modo

expresso, aquilo que sempre decorreria da teleologia de poderes de supervisão: a

inoponibilidade do segredo profissional.

No caso do segredo bancário, ainda menos se divisa base legal para tal invocação ao

abrigo .de legislação estrangeira quando tais documentos foram apreendidos em Portugal e

respeitando a entidades cujas contas consolidavam em entidade com sede nesse país (e,

como tal, sujeita a revisão legal de contas segundo o direitoportuguês), documentos esses

pertinentes para aquilatar quer da validade das revisões legais de contas realizadas pela

Arguida, quer do cumprimento das normas de conduta dos auditores, a que a Arguida

devia observância.

Mais importa ter presente que, em sede penal e na sequência das sobreditas buscas, a

arguida invocou o sobredito segredo para procurar obstar à apreensão dos documentos por

parte do Ministério Público, o que mereceu a seguinte decisão do Venerando Juiz

Desembargador Vice -Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa74:

Sobre a temática, aceitando temperar a severidade dos corolários decorrentes dos métodos proibidos de
prova, cfr. MANUEL DA COSTA ANDRADE, Sobre as Proikies de Prova ern Processo Penal, keimp., Coimbra
Editora, 2006,p. 109. •
74 Decisão proferida em 28-04-2016, no âmbito do processo crime n.° 244/11.0 TELSB, disponível no site do
'ti,.
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"(...) O que os auto's, neste momento, revel= é uma situação de indefinição, quer das duas

sociedades (de ROC) neles nferidas, quer das suas ligações de trabalho, quer dos vínculos

contratuais entre elas e os reclamantes, pessoas singulares, quer dos dois bancos referenciados. Atenta

essa indefinição, neste momento processual apenas três fatos pertinentes se encontram indiciados, com

relevo para a confirmação ou revogação do ato de apreensão, a saber, (1) que os documentos se

encontravam em poder dos reclamantes, que (2) se encontravam em território português e (3) que

respeitam à atividade do banco em causa."

É que, como faz notar, com pertinência, a Recorrida,

«a própria Arguida organizou-se de modo a que existisse a mencionada situação de

indefinição entre si e a KPMG Angola, não podendo depois daí pretender retirar um

efeito de autêntica imunidade.

Repare-se que, a vingar a tese da Arguida, nenhuma autoridade, portuguesa ou

angolana, poderia aceder às suas instalações e nelas apreender documentos, bastando

para tanto invocar, alternadamente, a existência de documentação sujeita a segredo

profissional e bancário português ou angolano! (...) Tanto mais se se tiver em

consideração que — conforme resulta da prova integrada nos autos e a Arguida
reconhece na defesa —, as equipas que realizar,am as. auditorias sobre o.BESA, com

referência a 2011 e 2013, eram constituídas por colaboradores da Arguida que

integraram, simultaneamente, as equipas responsáveis pelas auditorias sobre o Grupo

BES, tendo inclusivamente chegado a trabalhar, em Portugal, sobre as auditorias à

referida subsidiária do BES sedeada em Angola.»

Já se arredou, por ausência.de premissa legal para o efeito, a invocação do regime de

nulidades e efeito à distância associado.
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Sem prejuízo, razões de rigor normativo, demandam que se esclareça que, em

qualquer caso, os corolários que a Recorrente pretende extrair careccm de fundamento

legal.

Com efeito, o artigo 121', número 1 do CPP — não aplicável, repete-se — não acolhe

a denominada invalidade sucessiva dos atos prévios ao nulo, pois apenas comina com o

vício de nulidade os que dele dependerem e puderem afectar75.

Donde, mesmo que tais documentos correspondessem à utilização de um método

proibido de prova — o que se não verifica — isso não inquinaria, como pretendido, a decisão

recorrida de nulidade, dado que o número 3 do artigo 122.° do Código de Processo Penal

acolheu um princípio de aproveitamento dos atos, não se divisando em que outros meios

de prova, concretamente e à luz das exigências normativas do n.° 1 do artigo 122.° do CPP,

se tenha projectado o pretendido efeito à distância da prova proibida, nem se divisa base

legal para afirmar que um pretenso vício de um atomístico meio de prova se projecte,

cominando com a nulidade integral, a decisão recorrida. •

Finalmente, quanto à pretendida inconstituciona_lidade (ponto 84 das doutas conclusões de

recurso) a interpretação normativa ali equacionada como violadora de parâmetros

constitucionais não constitui ratio decidendi da decisão recorrida, nem deste segmento da

sentença, tornando espúrio qualquer desenvolvimento nesta sede.

Inexiste violação de qualquer parâmetro jusfundamental, .corno acima se apreciou,

improcedéndo o peticionado.

*.

75 Neste sentido, cf PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário do Cédigo de Processo Penal (à luz da Constituição
da Repúb&a Poduguira e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem), Lisboa, Universidade Católica Editora;
2007, p.  311
FREDERICO DE LACERD.A DA COSTA PINTO, in AA.VV., Supeivirão, Direito ao Silêncio e Legalidade da Prom,
Coimbra, Alrnedina, 2009, p. 120-121.
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V. Da nulidade de prova decorrente do «relatório sobre trabalho dc revisão de finalidade especial às

demonstrações financeiras do BESA referentes ao período _findo em 4 de Agosto de 2014» decorrente da

sua sujeição a segredo bancário eprofissional angolano •

Argumenta a Recorrente, na douta Impugnação Judicial apresentada (cf. pontos 901 a

989), que o documento designado por "Relatório sobre trabalho de Revisão de Finalidade Especial

às Demonstrações Financeiras do BESA referentes ao período findo em 4 de Agosto de 2014" encontra-

se sujeito a segredo profissional (sigilo profissional dos peritos contabWstas inscritos na

Ordem dos Peritos Contabilistas de Angola e sigilo bancário consagrado pela lei Angolana),

pelo que tal documento constitui prova nula, não devendo ter sido valorada na Decisão

impugnada. Mais argumenta que, em consequência disso, encontra-se ferida de nulidade a

decisão recorrida, por violação dos artigos 125.° e 126.° do Código de Processo Penal,

assim como, na senda do expedido anteriormente, preterição 'do artigo 32.°, núme,ro 8 da

Constituição.

Salvo melhor opinião, não lhe assiste razão e isso mesmo decorre de uma simples

leitura àos preceitos que, a própria Recorrente, invoca para sustentar a sua pretensão.

Dão-se por reproduzidas, por razões de economia de meios e inteligibilidade da

sentença, o que acima se aduziu sobre os conceitos legais e jusfundamentais de métodos de

prova proibida, reiterando qué não se verifica, sequer perfecturiamente, o recurso a tortura,

coacção, ofensa à integridade física ou moral, ou violação da reserva da vida privadas,

comunicações ou correspondência.

Também não se alcança a invocação do artigo 126.° do Código de Processo penal,

onde se lê são admissíveis as provas que não form proibidas por

Assirti, aceitando, para efeitos de apreciação critica do argumentário da Recorrente, a

aplicação do CPP nesta matéria, cabe perguntar: a lei proíbe a valoração de tal prova?

A resposta é negativa, pelas razões acima aduzidas, que sinteticamente se recuperam.
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O documento foi apreendido em Portugal, nas instalações da Arguida, uma SROC

registada em Portugal e sujeita à supervisão da CMVM:

Do cotejo do seu teor resulta que se trata de documento de natureza profissional,

pelo que, sempre a CMVIVI teria, no âmbito d exercício dos poderes de supervisão que lhe

estão legalmente cometidos, o direito de o solicitar à Arguida e, consequentemente, a

.possibilidade de o obter, conforma supra explanado.

• A proteção de tal documento de acordo com a lei angolana não releva, por falta de

eficácia extraterritorial para .o efeito, para a aplicação da lei portuguesa.

Mais: a Arguida, aqui Recorrente, K.I3MG não se encontra sujeita a segredo bancário

ou profissional angolano, nem Rode invocar segredo profissional face à CMVM, antes se

encontrando a Recorrente e os ROC que desenvolvem a sua actividade na arguida sujeitos

à supervisão da CMVM (no n.° 1 do artigo 4.° do RJSA).

À luz da lei portuguesa, o segredo profissional é 'inoponível à Recorrida, dado que

respeita a actividade sujeita a supervisão da CMVM, conforme estatui a alínea a), do

número 2, do artigo 361.° do CdV11476.

Donde, consubstanciaria um acto susceptível de merecer a classificação defraude à lei,

assim como uma distorção da axiologia do instituto se, através da invocação de segredo por

via de um terceiro (KPMG Angola), a Recorrente pudesse opor ao supervisor a pretendida

protecção de sigilo bancário (aplicável por remissão do número 1, do artigo 25.° do RJSA).

76 Neste sentido, Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, datado de 30.10.2008, proferido no âmbito do
Processo n.° 2140/08.9, disponível no site da CMVM:
"O segredo profissíonal é consagrado por no r ma legal que lhe define o conteúdo e os limites. É o mesmo
legislador que, ao consagrar o segredo, diz que a CMVM está fora dos seus limites. Logo, e mais uma. vez, por
esta via, não há segredo profissional, pelo que não há que aplicar o artigo 41' n.° 1 do RGCO. O artigo 361.°
n.° 2 alínea a) do CdVM determina a ininvocabilidade de segredo profissional em relação a qualquer pedido
da CMVM, seja em que sede for, de elementos do próprio ou de terceiros. O artigo 361.° n.? 2 alínea a) do
CdVM não faz qualquer distinção. Pelo que ao aplicador do Direito, mesmo sendo órgão de soberania, não
cumpre distinguir."
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Mais se assinala que os poderes geráis de instrução da CMVM (previstos no artigo

360.°, n.° 1, alinea e), do CdVM) abarcam quaisquer pessoas, incluindo pessoas não sujeitas

à supervisão da CMVM — conforme dispõe o artigo n.° 2, do CdVM, ao prever que

"Os poderes referidos na alínea e) do n.° 1 são exercidos em relação a quaisquer pessoas, ainda que não

incluídas no âmbito do n.°1 do artigo

E, por outro lado, constitui atribuição da CMVM, nos termos do n.° 1 do artigo 4.°

do RJSA, "a s4servisão pública de ROC, de SROC, de auditores e de entidades de auditoria de Estados

membros e de países terceiros registados em Portugal nos termos previstos no presente regime jurídico e

demais diJposiçies legais aplicáveis, bem como de toda a atividade de auditoria por eles desenvolvida",

razão porque a obtenção do aludido documento se insere no âmbito das atribuições da

CMVM, na sua qualidade de entidade a quem incumbe a supervisão pública de ROC, de

SROC, de auditores e de entidades de auditoria. Na verdade, assim já se dispunha, então,

nas pretéritas atribuições do CNSA, dado que estabelecia o disposto nas alínea a) e b) do

n.° 3 do artigo 4.° dos Estatutos do CNSA (aprovados pelo Decreto -Lei n.° 225/2008, de

20 de novembro) que no exercício das suas atribuições de supervisão, o (NSA dirpõe dos seguintes

poderes: a) Exigir quaisquer elementos e esclarecimentos que considere relevantes, não podendo as entidades

supervisionadas invocar o segredo p" rofissiona4 b) Ouvir quaisquer pessoas, intimando-as para o efeito,

quando necessário.

Afigura-se também pertinente a problernatizaçâo empreendida pela Recorrida quanto

aos efeitos e alcance da pretendida interpretação das normas, tal como preconizadas pela

Recorrente:

«Por um lado, a CMVM estaria impedida de aceder a qualquer documento que,

estando na posse de um supervisionado, dissesse respeito, por exemplo, a contas sedeadas

em jurisdições df shore e sujeitas a segredo nessa jurisdição;
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Por outro lado, seria adMissível a invocação, em Portugal e perante autoridades

nacionais, de quaisquer regimes de segredo, independentemente do seu reconhecimento

pela ordem jurídica portuguesa.

Mais: a vingar a tese da Arguida, os documentos produzidos por um ROC

estrangeiro que se encOn6assem em Portugal, beneficiariam de uma proteção superior à

dos documentos produzidos por ROC nacionais.»

Finalmente, reitera-se e, dão-se por reproduzidas, as razões acima desenvolvidas para

arredar o. pretendido efeito dominó invocado pela Recorrente para contaminar a decisão

recorrida com vício de nulidade ,por utilinção de um meio de prova, alegadamente,

proibida.

Não sendo este o momento para proceder à análise cítica da prova, sempre se dirá

que a decisão recorrida assenta na conjugação crítica de vários elementos de prova, além

daquele documento, sejam de natureza documental, sejam de natureza pessoal.

Não se divisa, por isso, a violação de normal legal ou jusfundamental, improcedendo

o peticionado.
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l'1. Da nulidade decorrente da não indicação do enquadramento completo do sistema normativo

Esta putativa questão prévia constitui, smo, paradigma do recurso excessivo e

infundado a questões tidas como prévias, cuja invocação não só carece em absoluto de base

legal, como, mesmo a ser procedente, é questão que se prende com o mérito do decidido.

Com efeito, alega a Recorrente que a decisão recorrida não menciona o § 50 da ISA

600, o que, segundo argumenta, corresponde a uma violação do artigo 414.°-A, número 2

do CdVM, violação que «consubstancia uma nulidade que afecta a acusação proferida, bem

como todos os actos processuais subséquentes, incluindo a decisão ora impugnada».

A invocação reiterada e sistemática de nulidades é um exercício espúrio, que inculca a

convicção de ausência de outra capacidade de Defesa face aos factos assacados, sendo que,

desde logo, enfatiza-se que se alega uma nulidade, mas não se indica a norma legal em que a

mesma está prevista, nem, tão pouco, a norma legal que consente a conclusão de que, por

força de um vício de um segmento da decisão, então, toda a decisão recorrida padece de

vício de nulidade. Reitera-se os ensinamentos do Juiz Conselheiro Henriques Gaspar sobe

o regime de nulidades, acima invocado.

Apurar se os factos são, ou não, susceptíveis de serem subsumidos a determinada

norma infracional não constitui qualquer questão prépia mas o verdadeiro âmago da sentença,

o que pressupõe a fundamentação da matéria de facto provada e não provida, momento

adjectivo a que ainda se não chegou.

Sem prejuízo, dir-se-á sinteticamente como segue.

Dispõe o número n.° 2 do artigo 414.°-A do CdVM que

a acusação da CIVIVIVI descreve a identidade do arguido, os factos imputados e indica as normas

violadas, as sanções legais aplicáveis e oprak:o para apresentação da defesa.
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• Ora, como a própria Recorrente reconhece, a decisão recorrida não considerou

postergada aquela norma, sendo essa a razão de ser da omissão, alis, em observância

daquele preceito.

Sendo perfeitamente legítimo à Recorrente discordar de tal subsunção normativa, o

que, com todo o respeito não se alcança, é a estratégia de prefiguração da questão como

questão prévia, pois que, apenas apurados e estabilizados os factos se abrirá a discussão sobre

os preceitos violados, ou não.

• A norma sobredita, conjugada com o disposto no artigo 50.° do RGCO, constitui,

entre o mais, um instrumento destinado a efectivar o exercício de defesa por parte da

Recorrente", de modo a que seja confrontada com um objecto delimitado.

Contudo, tal objecto não inclui, como a Recorrente bem sabe, normas que não são

consideradas violadas na decisão recorrida.

O que a Lei exige - e se verifica ter sido cumprido - é a narração dos factos

imputados, das normas legais violadas; das sanções aplicáveis e a menção ho prazo para

• apresentação de Defesa.

• E, na verdade, a norma violada — o tipo -de -ilícito produto da conexão entre a norma
de conduta e a norma de sanção — enContra-se identificado na Acusação nos pontos 108 a
110 onde se refere, que"a Arguida violou o disposto no artigo 62.°, n.° 4 do EÓROC, conjugado com

os 55, 56 e 510 da  DRA 230", após transcrição das normas violadas, e que "[a] violação do

disposto no artigo 62.°, n.° 4 do EOROC, conjugado corn os 55, 56 e 510 da DRA 230, constitui

contraordenação grave porforça do artigo 22.°, n.° 1.° alínea b), dos Estatutos do CNSA".

" Cf. MANUEL SIMAS SANTOS e JORGE LOPES DE SOUSA, Contra -Ordenações Anotações ao Regime Geral, ViSlis
Editores, Lisboa, 2001, p. 294: "A possibikdade de exercício deste direito [de defesa] supõe que sOfeita comunicação ao
arguido, antes da decisão adminístrativa de aplicação de sanções,:robre quais os factos que /he são imputáveir, o enquadramento
jurídico dos memos e a sanção ou sanções que a autoridade administrativa competente para apEcar a coima entencle serem
cplicáveis." (sublinhados nossos).
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Ainda a este respeito e não sendo o momento para aquilatar da aplicaçãó, ou não, do

preceito tido por omitido, cumpre referir que o mesmo respeita à informação que o auditor

de um Grupo deve incluir no seu dossier de auditoria a propósito dos componentes do

Grupo por si identificados, assumindo natureza supletiva, sendo aplicável as Normas

Técnicas de Revisão e Auditoria e as Diretrizes de Revisão e Auditoria em vigor.

Não se divisa, por isso, qualquer nulidade, improcedendo o peticionado.
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VII. Da nulidade decorrente da não indicação dos factos que sustentam a imputação da infracção

Segundo a Recorrente, a acusação prolatada pela CMVM omite a indicação concreta

da prova de auditoria utili7ada pela KPMG Portugal na elaboração do relatório de revisão

limitada, referente às contas consolidadas intercalares do BES, a junho de 2013, «pois *cita

um texto sem correspondência ao verdadeiro teor do Highlights Interim Memorandum

enviado pela KPMG Angola à KPMG Portugal.N.

Contrapõe a Recorrida que, tal menção não existe porque esse facto não integra o

acervo factual que funda a imputação da violação de deveres, geradores de responsabilidade

contraordenacional, prefigurado na decisão condenatória.

Reitera-se - e reMete-se para tudo o que acima se mencionou - quer .sobre a

necessidade de utilização rigorosa de quest3es prévias, quer* a propósito da invocação

infundada de nulidades, quer ainda, no que tange ao fundo da causa, quanto à circunstâncias

de as. exigências a respeitar redundarem, apenas, nas resultantes da concatenação do

disposto no artigo 41.* -A, número 2, do CdVM .e SO.'. do RGCO, o que se verifica

observado.

Aditar-se-á, apenas, como segue.

A douta decisão recorrida recónheceu e corrigiu. (com reporte à acusação) a

existência no ponto 1005 da acusação. de um lapso de transcrição, lapso ,que, no contexto e

economia da decisão que lhe subjaz, é inócuo e não pôs em crise a apreensão plena e

efetiva dos factos imputados à Recorrente, que sobre estes exerceu cabal e efetiva defesa e

contraditório.

Cõtejada a • decisão recorrida — e é esta que é essencial e delimita a intervenção
jurisdicional — verifica-se que, na mesma, se procedeu à identificação do facto, atribuição a

78 Conclusão 96 e seguintes do douto articulado de recurso de impugnação

105



440 .14410

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
1° Juízo — J1

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

Telef: 243090300 Fax: 243090329 Mail: tribtmal.e.supervisao®tribunais.org.pt

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

uma pessoa e subsunção típica, seguida de um exercício valorativo do facto típico,

destinado a aquilatar da ilicitude concreta do comportamento face à violação de um dever

funcional, assim concluindo pela verificação dos pressupostos da responsabilidade

contraordenacional e subsequente fixação da dosimetria da sanção.

Verificando-se terem sido observados, com reporte à decisão final, os artigos 405.°

do CdV1V1 e 18.° do RGÓC, nada há a censurar à deciSão recorrida, improcedendo a

peticionada nulidade.
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VIII. Da nulidade decorrente da falta de competência da QVIVMparajulgar e condenar factos relativos

à revisão limitada sobre as contas consolidadas intercalarrs do.BES relativas aoprimeiro semestre de 2013

Argutnenta a Recorrente que a decisão é nula., Tior falta de competência da

CMVM para "supervisionar e sancionar os trabalhos de 'revisão limitada às contas

semestrais, na medida em que tais trabalhos saem fora do escopo dos trabalhos, de auditoria

e de revisão legal de contas".

Com efeito, segundo alega, tal decorre do disposto nos artigos 4.°, a.' 4, alínea a),

40.° e 45.°, n.° 1, alíneas a) e b), n.° 2, alínea a) e n.° 3, alínea c), todos do RJSA, e do

documento "Respostas às perguntas mais frequentes sobre a entrada em vigor do novo

Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e o Regime Jurídico de Supervisão de

Auditoria", disponível do sítio da intemet da CMVM.

Trata-se, uma véz mais, de matéria que não constitui questão prévia e que

depende da estabilização do 'acervo de factos suscetíveis de fundar a responsabilidade

• contraordenacional. Também, uma vez mais, em face da inexistência, de um lado de regime

de nulidades no. RGCO e de um regime de vícios taxativo acolhido no CPP, no se divisa

norma que ampare pretensão da Recorrente.

Ainda assim, dir-se-á perfuntoriamente o seguinte.

Tal como prefigurada pela entidade administrativa, que para isso tem competência,

discute-se o Relatório de Revisão Limitada sobre a informação financeira consolidada do

BES, referente ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2013, incluída no

Relatório de Gestão, no Balanço Consolidado; nas Demonstrações Consolidadas dos

Resultados, do rendimento integral, dos fluxos de caixa e das alterações nos capitais

próprios do período de seis meses findo naquela data e nas correspondentes Notas

explicativas.
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Tal documento, foi emitido pela Recorrente no dia 14 de agosto de 2013 (fis. 6372-6372).

Cotejado, para este efeito, o sobredito relatório surpreende -sé no mesmo a menção,

expressa, de que se trata de relatório "elaborado por auditor registado na CM-VM" (...), que a

responsabilidade da KPMG "consiste em verificar a informação financeira contida nos documentos

acima referido, designadamente sobre se é completa, verdadeira, actual, clara, objetiva lícita e em

conformidade com o exigido pelo CVM [Código dos Valores Mobiliários], competindo-nos emitir um

relatório profissional e independente baseado no nosso trabalho': e que o trabalho da KPMG "foi

eftuado com base nas Normas Técnicas e Direcirkes de Rivirão/ Auditoria emitidas pela Ordem dos

ReviSores Oficiais de Contas".

Donde, não se alcança o peticionado, quando, naquele mesmo documento, a

Recorrente assume que a sua atuação ocorre na qualidade de auditor registado na CMVM e

'com respeito a normas de auditoria, que menciona terem sido observadas no trabalho

empreendido.

Ora, a este propósito - trabalhos de revisão limitada sobre as contas consolidadas

intercalares do BES relativas ao primeiro semestre do 2013 — concluiu a douta decisão
recorrida estarem em causa seis contraordenações: uma violação, a título doloso, do

disposto nos 519 das NTRA, 56 e 514 da DRA 910 e 514 da DRA 702 (relativo não

obtenção de prova de auditoria, apropriada e suficiente, de suporte às asserções

"existência", "direitos e obrigações" e "valorização" do crédito a clientes do componente

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

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

50 000; uma violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.'

6/2000, conjugado com o disposto nos 519 das NTRA, §6 e 514 da DRA 910 e §14 da

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

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

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

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

n.° 1, alínea c), do CdVM; Urna violação, a título doloso, do disposto nos §20 da DRA 910

e §30 da DRA 700 (relativo à não inclusão de uma reserva, por limitação de âmbito, no

parecer emitido sobre as demonstrações financeiras consolidadas intercalares do BES) o

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

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

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

conjugado com o disposto nos 520 da DRA 910 e §30 da DRA 700 (relativo à não inclusão

de uma reserva, por limitação de âmbito, no parecer emitido sobre as demonstrações

financeiras c'onsolidadas intercalares do BES) o que constitui, nos termos do artigo 400.°,

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

uma contraordenação menos grave, punível com colina entre (euro) 2.5Ó0,00 e (euro)

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

doloso, do disposto nos §20 da DRA 910 e §30 da DRA 700 (relativo à análise efetuada

sobre os imóveis do componente BESA — asserções "existência", direitos e obrigações'.' e
"valorização") o que constitui, nos termos do artigo 22."°, n.° 1, alínea h) dos Estatutos do

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

(euro) 50 000; e uma violação, a título doloso, do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da

CMVM n.° 6/2000, conjugado com o disposto nos §20 da DRA 910 e 530 da DRA 700

(relativo à análise efetuada sobre os imóveis do componente BESA — asserções
"existência", direitos e obrigações" e "valorização") o que constitui, .no termos do artigo

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

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

(euro) 500.00(J;00, nos termos do artigo 388.°, n.° 1, alínea c), do CdVM.

É inequívoco que à data dos factos imputados, a CMVM dispunha, à luz do disposto

.na alínea f) do n.° 1 do artigo 359.°, de atribuições de supervisão sobre auditores registados,
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nos termos do disposto no artigo 9.° do CdVM. Competência que perdura, atento o teor da

alinea f) do n.° 1 do artigo 359.° do CdVM.

De igual sorte, a data da prática dos factos, o artigo 8.`", n.° 3 (atual n.° 4), do CdVM

estabelecia que inio caso de a informação intercalar ou as ir!formações financeiras trimestrais ou

semestrais terem sido sujeitas a auditoria ou a revisão limitada, é incluído o relatório de auditoria ou de

revisão; caso não o tenham sido, é declarado ta/facto.".

A disciplina jurídica em que se estriba a actuação sancionatória da CMVM e com

reporte aos deveres dos àuditores comporta a seguinte dualidade: violação de deveres

estabelecidos em normas gerais do CdVM — vs. a violação do dever de qualidade da
informação exigida pelo artigo 7.° do CdVM no relatório ou no parecer do auditor sobre

um emitente, a violação do dever de envio de documentos ou de informação à CMVM, ou

a violação do dever de colaboração de entidades supervisionadas; e violação de deveres

específicos dos auditores, previstos no CdVM e sua regulamentação — aqui se integram
.todos os deveres que recebem tutela contraordenacional por via da remissão material

operada pelo artigo 400.° do CdVM concatenado coin o corpo do n.° 3 do artigo 388.° do

CdVM que remete para as matérias previstas no Código e sua regulamentação.

No que tange a estes últimos, estão abarcados a violação do dever de cumprir as

normas técnicas de revisão e de auditoria aprovadas ou reconhecidas pela OROC, nos

termós do disposto no artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000.

À data da prática dos factos, o CNSA dispunha de atribuições de supervisão sobre os

ROC e as SROC, nos termos dos artigos 3.° a 8.° e 19.° a 21.° dos Estatutos do CNSA,

abrangendo a mesma, designadamente, o acompanhamento, a fiscalização e a inspeção

dessas entidades.

Nos termos do disposto no artigo 22.°, n.° 1, alínea a), "[c]onstitui contra -ordenação grave,

punível com coima entre (euro) 10 000 e (euro) 50 000, a violação: b) De normas de auditoria emitidas

por autoridade competente".
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Donde, tudo conjugado, quer a CMVM quer o CNSA, dispunhárn de atribuições que

the permitiam supervisionar o cumprimento (e sancionar a respetiva violação) por parte da

Arguida KPMG dos deveres descritos na decisão censurada.

É certo que sobreveio, entretanto, a Lei n.° 148/2015, de 9 de setembro, que

aprovou o RJSA e as atribuições de supervisão e sancionatórias do CNSA foram

transferidas para a CMVM, nos termos constantes no artigo 9.°, n.'s 1, 2, 4, e 6, da Lei n.°

148/2015.

• A CMVM conserva as atribuições que dispunha anteriormente — os artigos 359.°, n.°
1, alínea f) e 360, n.° 1, alínea e), ambos do CdVM mantém-se inalterados, tal como o dever

de divulgação do rclatório de revisão limitada sobre informação financeira semestral

previsto, à dàta, no artigo 8.°, n.° 3 do CdVM (atualmente, no n.° 4) — acrescendo as

atribuições anteriormente detidas pelo CNSA.

E a idêntica conclusão se chega à luz do regime atual.

A atribuição da CMVM para supervisionar e sancionar as infrações em causa

decorrera, por um lado, das normas citadas do CdVM: tal como prefigurada pela Recorrida,

a atividade exercida pela Arguida configura, na economia do artigo 8.° do CdVM, uma

atividade de auditoria, independentemente de tal trabalho ser facultativo, existindo, porém,

um dever de divulgação do relatório caso .exista. Tratando-se de acto que integra a

actividade de auditoria, por seu tuno sujeita à supervisão da CMVM nos termos do CdVM.

• Acresce que, a competência da CMVM para supervisionar e sancionar as infrações

imputadas à Arguida resulta do próprio n.° 1 e da alínea dy do n.° 4, ambos do artigo 4.° do

RJSA:

"[c]onstitui atribuição da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(CMVM) a supervisão pública de ROC, de SROC, de auditores e de entidades de auditoria

de Estados membros e de países terceiros .registados em Portugal nos termos previstos no
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presente regime jurídico e demais disposições legais aplicáveis, bem como de toda a

atividade de auditoria por des desenvolvida.".

O artigo 4.°, n.° 4, alínea d), do RJSA, estatui que "[c]abe exclusivamente à

CMVM, entre outras atribuições legalmente definidas pela le,gidação nacional e europeia: (...) d)

Instruir e decidir processos de contraordenação, incluindo aplicar sanções de carácter

•contraordenacional.".

Ora, tal atribuição não se encontra limitada aos casos previstos na alínea a) do n.° 4

do artigo 4.° do RJSA, concatenada com o artigo 40.° do RJSA, citados pela Arguida e :clue

têm que ver com a supervisão 4o controlo de qualidade (cf. artigo 69.° do NEOROC) e

com o poder de realizar inspeções, que configuram vertentes não exaustivas da

competência de supervisão da CMVM.

Donde, resulta das normas vindas de referir que, a atribuição da CMVM não se

encontra limitada aos casos em que os trabalhos desenvolvidos resultam na emissão de uma

"certificação legal de contas" ou de um "relatório de auditoria", sendo antes uma atribuição

de supervisão dos próprios ROC e SROC, bem como de toda a atividade de auditoria por

si realizada.

Importa ter, ainda, presente que o sobreditó relatório é elaborado por referência a

contas semestrais de uma institiição de crédito - que é emitente de valores mobiliários

admitidos à negociação em mercado regulamentado - e cuja informação financeira era

divulgada no SDI da CMVM, sendo acessível ao público e suscetível de determinar as

respetivas decisões de investimento. •

É certo que a revisão de demonstrações financeiras intercalares constitui uma

atividade distinta do exame conducente à certificação legal das contas anuais, sendo regida

por normativos técnicos distintos — como, aliás, resultava já claro das normas cuja violação

é imputada à Arguida. Mas não deixa, por essa razão, de constituir uma atividade de
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auditoria, sujeita, à data dos factos, às normas técnicas de revisão e de auditoria aprovadas

ou reconhecidas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

E, repare-se que, tanto. assim é que a Arguida afirma, no relatório em apreço, que o

seu trabalho foi realizado de acordo com as normas de auditoria vigentes e o próprio

relatório seguiu o modelo de relato que constitui o Apêndice II à DRA 702.

Como a Recorrente sabe; a atribuição da CMVM não se encontra limitada aos

serviços de auditoria, maxime asx casos em que as auditorias voluntárias ás demonstrações

financeiras, respeitantes a datas iLtercalares, são feitas de açordo com as ISAs.

Repare-se que o artigo 42.° do NEOROC elenca os serviços de auditoria, que são

parte integrante da atividade de auditoria às contas. Tais serviços compreendem (i)

revisão legal das contas, exercida tam cumprimento de disposição legal ou estatutária; (ii) a

revisão voluntária de contas, exercida em cumprimento de vinculação contratual e (iii) os

serviços relacionados com os r,...feridos nas alíneas anteriores, quando tenham uma

finalidade ou um âmbito específicos ou limitados.

Bem se compreende que assim seja: se um auditor elabora um documento no qual

se pronuncia sobre informação financeira de uma entidade — para mais instituição de
crédito e emitente de valores 'mobiliários admitidos à negociação em mercado

regulamentado — e .nele afirma que seguiu as normas técnicas aplicáveis, respeitantes ao

exercício da atividade de auditoria, mal seria se depois se pudesse eximir ao escrutínio

(público) do cumprimento dessas normas (e às sanções pelo eventual incumprimento).

Em soma, a competência da CMVM, nos termos do artigo 4.°, n.° 1, do RJSA, é da

atividade de auditoria, que tem um: âmbito mais vasto do que a atividade de auditoria às

contas, tal como prevista no artigo 42.° do NEOROC. No exercício de tal atividade, ainda

que o ROC ou a SROC não se encontrem sujeitos às ISA, encontram-se sujeitos à ISRE

2410, que constitui uma norma técnica respeitante ao exercício da atividade de auditoria.

Sendo que nos termos do artigo 61.°, n."2, do NEOROC, a ."[ols revisores oficiais de
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contas e as sociedades de revisores oficiais de contas devem exercer a sua atividade

profissional com independência, responsabilidade, competência e urbanidade, em

conformidade com a lei e os regulamentos aplicáveis, as normas de auditoria em vigor e as

regras sobre informação, publicidade e segredo profissional, respeitando, entre outros, os

seus clientes, os colegas e a Ordem, adotando uma conduta que não ponha em causa a

qualidade do trabalho desenvolvido nem o prestígio e o bom nome da profissão." .

Não se divisa qualquer contradição ou negação do que se acabou d explanar com o

documento " Respostas às peiguntas mais frequentes sobre a entrada em vigor do novo Estatuto da

Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e o Regime Jurídim de Supervisão de Auditoria" , disponível do

sítio da internet.da CMVM.

Improcede, pois, o peticionado.
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IX Da violação do princípio NE BIS IN DE/VI

Já no decurso da audiência de discussão e julgamento, por meio de douto

requerimento junto a fls. 13064 e seguintes, foi junta aos autos a douta sentença proferida

no J3 deste Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, no âmbito dos autos de

RCO n.° 80/19.5YUSTR. Mais comunicou a Recorrente que, entretanto, tal sentença tinha

sido objeto de confirmação por acórdão dó Venerando Tribunal da Relação de Lisboa,

encontrando-se trapsitada em julgado.

Segundo alegou, na douta sentença estavam em causa factos «em parte, idênticos aos

factos que compõem o objecto do presente processo», factos relativamente aos quais a

Recorrente KPMG foi absolvida in totum.

. Nesta sequência, invoca a Recorrente que ocorre uma causa de extinção parcial do

procedimento contra.ordenacional objecto destes autos por, efeito do princípio ne bis in dem

(artigo 29.°, número 5da CRP), no segmento atinente à certificação legal de contas e relatório de

auditoria das demonstrações financeiras consolidadas do BES, com referência a 31 de

Dezembro' de 2012, na parte relativa i) à carteira de crédito d BESA e ii) à não inclusão de

reservas por limitação de âmbito 'no parecer sobre as demonstrações financeiras intercalares

consolidadas do BES, com referência a 30 de Junho de 2013, também na parte relativa à

carteira de crédito do BESA.

Trata-se, por isso, de um acervo factual muito específico, circunscrito e exíguo na

dimensão factual aqui em causa, sendo certo que, a sua qualificação jurídica e autonomia

enquanto factos integradores, por si só, da norma infracional não está, ainda, sequer

estabelecida e dilucidada. Quer dizer, em abstracto, consoante a qualificação jurídica que os

factos possam merecer a remoção de tal factualidade (por pretensa violação. de princípio

constitucional) podia manter inalterada a verificação da postergação de deveres legais

assacada à Recorrente.
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O Ministério Púbico e a Recorrida exerceram o contraditório quanto ao peticionado,

concluindo, ambos, que não se verificam os alegados pressupostos e, por conseguinte, se

não verifica a violação do sobredito princípio constitucional.

Cumpre apreciar e decidir.

Preliminarmente, importa enfatizar que o apuramento da verificação da postergação

do princípio constitucional em causa não pode, salvo melhor entendimento, fazer-se a

partir do cotejo das icliossinciasias próprias da discussão da causa julgada no RCO n.°

80/19.5YUSTR, isto é, não pode, salvo melhor opinião, fazer-se a partir da fundamentação

da matéria de facto — provada e não provada — nem da concreta e particular interpretação

normativa acolhida na douta sentença do TCRS (como sustentou a Recorrente em sede de

alegações orais), dado que, esse particular circunstancialismo ocorreu numa dialética

singular e irrepetível a que este Tribunal não assistiu, nem teve intervenção.

Assim, salvo melhor entendimento, o que releva é se, tal como prefigurados na douta

decisão administrativa do Banco de Portugal por contraposição com o objecto da douta

decisão administrativa da aqui Recorrida, CMVM, se verifica, ou não, uma dupla valoração

dos mesmos factos. Note-se que a douta sentença considerou os factos como não provados (por

isso, insuscetíveis de comunicação), absolvendo a Recorrente da prática da violação do

dever de comunicação previsto no RGICSF e «ficando prejudicada a apreciação de

quaisquer outras questões que pudessem ser suscitadas á propósito.»

Sob a epígrafe aplicação da lei criminal, dispõe o artigo 29.°, número 5 da Constituição:

Ninguém pode sei -julgado mais do que uma vepela prática do mesmo cr ime.

Tal norma não se encontra replicada integralmente ou por via de algum afloramento

no artigo 32.°, número 10 da Constituição, onde se inscreveram as garantias constitucionais

asseguradas em sede de processos de contraordenação.
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O núcleo essencial da proteção conferida pelo, princípio ne bis in idem respeita à

apreciação do mérito da causa penal:79 (que não nos ocupa). Por isso; observa Américo

Taipa de Carvalho':

O n.° 5 deste artigo 29.° estabelece o princípio chamado ne bis in idem. Esta proibição de 'duplo

julgamento' pela prática do mesmo crime constitui e continua a constituir uma garantia do cidadão

frente a possíveís.arbitrariedades do yuspuniendi' estadual.

Assim, a ratio e o alcance deste princípio é o da proibição de um duplo julgamento de alguém que já

tenha sido definitivamente absolvido e o da proibição de dupla punição pela prática do mesmo crime.

Em idêntico sentido, Gomes Canotilho e Vital Moreira":

O n.°5 dá dignidade constitucional ao clássico princípio non bis in idem. Também ele comporta duas

dimensões: (a) como direito subjetivo fundamental, garante ao cidadão o direito de não serjulgado mais do

que uma vepelo mesmo facto, conferindo-lhe, ao mesmo tempo, a possibilidade de se defender contra atos

estaduais violadores deste direito (direito de defesa negativo); (b) cómo princípio constitucional objetivo

(dimensão objetiva do direito fundamental), obriga fundamentalmente o legislador à confirmação do direito

processual e à definição do caso julgado material, de modo a impedir a existência de váriosju(gamentos pelo

mesmo facto. .

Segundo se afirma no Aresto n.° 303/2005, do Tribunal Constitucional82, o sobredito

.princípio «encontra o seu fundamento próximo na tutela da segurança ou da paz jurídica,

inerente ao princípio do Estado de Direito que não permite, mesmo com eventual sacrificio

79 COM interesse para o tema, cfr. Inês Ferreira Leite, Ni (idem) bis in dim' proibição de dupla punição e de duplo
julgamento: contributor para a raciona/idade do poderpunitivo público, volume I; Lisboa, AAFDL, Editora, 2016.
8° In Constituição PortuguésaAnotada,Jorge Miranda e Rui Medeiros (org.), tomo I, 2.' ed. revista, Lisboa, 2017,
p. 491.
81 In Crmrtituição da República Portuguesa Anotada, vol. I, 4.' ed., Coimbra, 2014, p. 467.
82 Disponível no site do Tribunal Constitucional.
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da justiça material, que o indivíduo, já condenado ou absolvido, possa viver
permanentemente sob a espada de Dâmocles de urna nova perseguição penal e de urna

eventual imposição de pena.»

Na tarefa de dilucidação da axiologia e alcance deste princípio no âmbito da causa

penal (que, repete-se, não nos ocupa), a jurisprudência do Tribunal Constitucional' tem

enfatizado a destrinça entre a dimensão material e a dimensão processual do ne M. in idem.

No primeiro caso, tendo presente que estão em causa direitos fundamentais procura-se

temperar a severidade da sua projeção na esfera do agente, assegurando que a dupla

penalização não é desnecessária ou desproporcionada; no segundo caso, tutela-se a paz e

seguranças jurídicas. Neste conspecto, a violação daquele princípio supõe a verificação da

identidade do crime, que por seu turno se corporiza na seguinte tríade: identidade de autor,

identidade de conduta e identidade do bem jurídico tutelado pelo tipo de crime objecto de

anterior julgamento.

Salvo melhor opinião, nem a letra nem a teleologia do princípio, nem tão pouco os

subsídios que vêm sendo desenvolvidos pela jurisprudência jus fundamental, consentem

transposição, sem mais, para sede contraordenacional, atenta a ausência de base legal para o

efeito e a diferença, substancial, que existe entre crime e contr.aordenação.

Mais, não se divisa, de igual modo, fundamento sequer perfunctório para a construção da
Recorrente de que tal princípio se projecta em sede contraordenacional interditando a

repetição de julgados que, como ocorre na situação subjudice, não estão «no mesmo sistema

sancionatóri", por resultarem de infrações decorrentes de distintos regimes sectoriais.

Assim, em sede penal; o que seja o mesmo cume é, pois, o âmago do problema
normativo. Donde, sem prejuízo do que se explanou, para efeitos de apreciação da questão

83 Cf.. Ramón Garcia Albero, Non Bis in Idem Material y Concurso de Leyes Penales, p. 24 e ss.
84 Neste sentido, Frederico Costa Pinto in As garantias do estado de dirrito e evolução do direito de mera ordenação
sociai Stadia Jurídica, n.° 344, 2017.
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colocada pela Recorrente, o que poderia, nesta sede, merecer a tutela do artigo 29.°,

número 5: a repetição do julgado pela mesma contraordenação?

Apreciemos, seguindo, para tanto, a metodologia hermenêutica utilizada em sede penal.

Será, a mesma contraonienação, como pretende a Recorrente, o mesmo facto naturalístico?

Recentemente, afirmou O Tribunal Constitucional, em coerência, com jurisprudência

antecedente e apreciando da valoração de um conjunto de factos quer como crime, quer

como contraordenação, que assim não é.

De facto, afirmou-se no recente douto Acórdão n.° 298/2021 do Tribunal

Constitucionals' que, a conclusão pela verificação da postergação do comando

constitucional não opera a partir da dupla valoração do mesmó facto naturalístico.

Respinga-se, pela sua impressividade, o seguinte trecho daquele aresto:

•

Segundo decorre desta linha jurisprudencial, a proibição consagrada no artigo

29.e, n.°- 5, da Constituição opera entre o âmbito penal e o âmbito

contraordenacional quando — e somente quando — a norma penal e a norma

contraordenacional em concurso exprimam uma -valoração jurídica idêntica.

Isto é, nas palavras do Acórdão n.s? 244/1999 (ponto 8), quando a infração

sancionada no tipo penal e no tipo contraordenacional for «substancialmente a

mesma» — ou seja, quando se verifique um idem factum illicitum —, o que
pressupõe a «identidade do bem jurídico tutelado pelas normas sancionadoras

concorrentes, ou do desvalor pressuposto por cada uma delas». Existindo urna

«relação de instrumentalidade ou funcionalidade típica» entre as duas normas

85 Cfr. nesta matéria com interesse também o acórdão do TC n.° 402/2021, igualmente disponível no site do
Tribunal Constitucional.
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sancionadoras, a opção por uma solução de consunção pode tornar-se «obrigatória

do ponto de vista constitucional» (Acórdão n.2 356/2006).

Em ambos os arestos citados, o Tribunal fez depender o juízo parametrizado

pelo princípio ne bis in idem da indagação do tipo de relação existente entre os

tipos • de ilícito em concurso. Assim, no Acórdão n.2 244/199g, o Tribunal

entendeu que, «no crime previsto nos artigos 23.2 e 7.2 do RJIFNA (fraude fiscal),

está em causa um desvalor fundamentalmente idêntico ao que se encontra

subjacente às contraordenações fiscais» previstas nos artigos «29.2, n.2s 1 e 6 alínea

a) e 9.2 do RJIFNA», o que lhe permitiu concluir que a «norma que a decisão

recorrida implicitamente aplic[ara] — o artigo 14.2 do RJIFNA, entendido no

sentido de permitir a cumulação da punição a título de crime e a título de

contraordenação, pelas normas do RJIFNA, pelos mesmos factos contraria [...] o

princípio bis in idem> constitucionalmente consagrado». Já no Acórdão n.0

356/2006, o Tribunal considerou que a «norma que fundamenta a condenação, em

concurso efetivo, pela prática da contra ordenação do artigo 44.2 do Código da

Estrada e do artigo 292.2 do Código Penal» não viola «o disposto no n.2 5 do artigo

292 da Constituição» uma vez que, no «caso da condução perigosa, estamos perante

tuna multiplicidade de bens como é característico dos crimes de perigo comum,

cuja afetação se verifica em todo o tempo de condução sob o efeito do álcool», e,

no «caso da manobra perigosa de mudança de direção, dá se uma colocação em

perigo de bens em certo momento específico de condução, prevenindo se apenas o

perigo para os bens que seriam afetados com a manobra».
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9. Em todos os casos em que aferiu da existência de uma relação de preclusão

constitucionalmente imperativa entre um tipo penal e um tipo

contraordenacional em concurso, o Tribunal Constitucional recorreu a critérios

de natureza estritamente normativa para determinar._ à face da proibição contida

no n.Q. 5 do artigo 29.Q da Constituição, se o ilicito por ambos sancionado era o

mesmo.

Tomando o facto — «o mesmo facto» —, não de um ponto de vista
naturalistic°. que coloca a tónica sobre a ação proibida, mas de um ponto de vista

normativo, que atende à valoração jurídica da conduta, o Tribunal entendeu

verificar-se um idem factum illicitum quando os tipos em confronto tutelam o

mesmo «bem jurídico» ou pressupõem o mesmo tipo de «desvalor» (Acórdão n.9

244/1999); inversamente, entendeu que esse 'idem factum illicitum' não verifica

quando uma «mesma conduta (...) no sentido naturalistico» «corresponde a uma

realização de factos com diversa relevância jurídica» e na «perspetiva do grau de

desvalor», o legislador sustentadamente entenda que existe «tun acréscimo de

desvalor» pela realização do tipo contraordenacional relativamente àquele que

subjaz à realização do tipo criminal, optando, corn base nesse «acréscimo - de

desvalor», por uma solução de «concurso efetivo» entre crime e contraordenação

em detrimento de «outras opções segundo uma lógica de concurso ideal», tendo

em conta que a «Constituição não impõe uma única solução jurídica nesta

matéria» (Acórdão n.9 356/2006).

Este último entendimento foi aplicado ainda no Acórdão n.9 265/2016, onde se

concluiu que, «se um mesmo objeto material comporta teleologicamente

diferentes valorações jurídicas», a existência de uma situação de «concurso efetivo

e ideal de infrações de natureza distinta» — penal e contraordenacional — «não se
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afigura constitucionalmente inadmissível», já que a «lei confere distintas

valorações jurídicas à mesma conduta, materialmente entendida».

Revertendo a aplicação destes ensinamentos ao caso que nos ocupa, é manifesto que

não ocorre a violação daquele princípio.

Numa perspetiva normativa não se verifica entre estes autos e os autos de RCO n.°

80/19.5YUSTR a dupla valoraç'ão da mesma conduta, não estando em causa, sequer, as

mesmas normas jurídicas, nem os mesmos bens jurídicos, independentemente de poder

existir uma unidade naturalistica na ação.

Vejamos, pois.

Naqueles autos, estava em causa a imputação à Recorrente da violação do .disposto no

artigo 120.°, número 1, alínea c) do RGICSF, onde se pode ler, sob a epígrafe revisores oficiais

de contas e auditores externos

1- Os revisores oficiais de contas ad serviço de uma instituição de crédito e os auditores

externos que, por exigência legal, prestem a uma instituição de crédito serviços de

auditoria são obrigados a comunicar ao Banco de Portugal, com a maior brevidade, os

factos ou decisões respeitantes a essa instituição de que tenham conhecimento no

exercício das suas funções, quando tais factos ou decisões sejam suscetíveis de:

( • -)

c- Determinar a recusa da certificação das contas ou a emissão de reservas.

Segundo se apreende da documentação junta, o Banco de Portugal considerou

postergado o dever de comunicação ali previsto.
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Resulta da literalidade daquele preceito que o estádio em que se origina tal dever é

deveras recuado: o legislador antecipou a génese da formação do dever de comunicação para

o agente à mera aptidão, abstrata e perfunctória, de tais factos, respeitantes à instituição de

crédito, gerarem a recusa da certificação de contas ou a emissão de reservas. Tal

'antecipação da tutela jurídica encontra-se corporizada no emprego da expressão

«susceptíveis de».

• O desvalor da conduta resulta, ali, da inobservância de um dever de comunicação. Se

bem se compreende a teleologia da norma do RGICSF, está em causa, subjacente à norma

dever de comunicação, habilitar o.supervisor bancário com indícios de factualidade que

possa traduzir a inobservância de deveres de verdade .e transparência nas demonstrações

financeiras dos Bancos, permitindo àquele atuar e intervir em momento anterior à

verificação de danos sistémicos para o sistema bancário, cujos efeitos são deveras nefastos

para depositantes, clientes e contribuintes.

Por seu turno, nesta sede, nestes autos, 'está em causa a violação de deveres atinentes à

actividade de auditoria, actividade regulada pelas normas técnicas de revisão e auditoria

(NTRA), pelas Directrizes de revisão e Auditoria (DRA), pelo Estatuto dos Revisores

Oficiais de Contas, cuja inobservância constitui contraordenação à luz dos estatutos do

CNSA e do Regulamento da CMVM n.° 6/2000.

Portanto, estamos na presença de normas infracionais com fonte sectorial distinta e

com entidades administrativas competentes para a sua supervisão igualmente distintas.

• E, ainda mais decisivo, o desvalor da conduta no caso dos autos, é substancialmente
diverso do desvalor da conduta prevista no RGICSF.

Mais, concretamente, tal como delimitado pela decisão administrativa recorrida, o

objecto da.causa respeita ao facto de a Recorrente ter emitido urna determinada opinião na

•certificação legal das contas (referente ao exercício de 2012 e ao. Parecer de Revisão

Limitada do 1.° semestre de 2013). Isto é, de acordo com a decisão recorrida a Recorrente
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postergou o dever de documentar, nos seus papéis de trabalho, de forma a suportar a sua

opinião, os procedimentos de auditoria çfetuados e a prova de auditoria obtida, bem como

factos importantes que fossem do seu conhecimento; o dever de obter prova de auditoria

adequada e suficiente para suportar a sua opinião de auditoria a emitir na certificação legal

das contas/relatório. de auditoria; o dever de emitir uma opinião com reservas, por

limitação de âmbito ou por desacordo; dever de manter um nível apropriado de cepticismo

e dever de elaborar e conservar documentação suficiente para o CNSA examinar

convenientemente o trabalho do ROC.

Em caso algum está aqui em causa a postergação de um dever de comunicação e ainda

menos um clever de comunicação ao Banco de Portugal, que não é sujeito processual nos

autos, nem tem competências em matéria de sindicância da actividade de auditoria realizada

pelos ROCs.

Na verdade, com facilidade se evidencia a autonomia de uma e outra condutas

normativas e como prosseguem desideratos distintos: pode a Recorrente deparar-se com

factos que, em abstracto e perfunctoriamente, são suscetíveis de dar aso a uma reserva por

limitação de âmbito (falta de informação), caso em que os comunica ao Banco de Portugal;

e, ulteriormente, na sequência da realização de procedimentos corroborativos de auditoria,

ultrapassa tais limitações, obtém prova suficiente e adequada de auditoria e certifica as

contas, certificação que em nada belisca ou se projecta naquele precedente dever de

comunicação.

Mas mais, mesmo que se adotasse um critério de pendor essencialmente naturalistico",

ainda assim e salvo melhor opinião, soçobraria a pretensão da Recorrente.

Na verdade, como curou de assinalar, com acerto e precisão a Recorrida, nos Pontos

31, 34 a 39 do douto requerimento de fls. 13101 para o qual se remete, a douta sentença

86 Adoptado pelo TEDH a propósito da responsabilidade penal e não contraordenacional, nos arestos
caso Zolotukbin c. Rússia, de 10/02/2009, §71; TJUE, acórdãos Krrkinser, C-288/05, de 18/07/2007, §§32/33,
e Eskveck,C-436/04, de 09/03/2006, §§26/40, Zolotukhin c. Rússia,§72.
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deste TCRS não teve por objecto a apreciação da adequação e conformidade legal da

actividade de auditoria empreendida pela Recorrente, designadamente, no segmento que se

reporta aos julgamentos do auditor sobre a suficiência da prova de auditoria obtida a

respeito do crédito a clientes do BESA — cfr., especificamente, fls. 135 e 136, 138-139, 226,

227 da douta sentença. Isto mesmo é afirmado, de modo expresso e reiterado, na douta

sentença ali proferida, que curou de assinalar a delimitação do objecto que julgava naquele

recurso de impugnação judicial.

Donde, mesmo que apenas naturalisticamente considerados — o que não constitui o
critério acolhido na doutrina, nem na jurisprudência do Tribunal Constitucional — não se
verifica a repetição, nestes autos, do factum delicü apreciados nos autos de RCO n.°

80/19.5YUSTR.

Conclui-se, assim, na esteira do douto Acórdão do STJ, de 6 de Junho de 2018,

(proferido nos autos n.° 1/15.4GMATS) que o princípio tie bis in dem se constitui obstáculo a que

uma pessoa sy'a condenada duas vexes pelo mesmo fados, não pode constituir fundamento para que fiquem

por punirfacios que nunca foram ~dos.

Não Se verifica, em nenhuma dimensão, uma repetição de julgamento quanto aos

mesmos factos, sejam estes factos normativ'amente considerados — como devem ser — seja

ponderados em sentido naturalistic°, dado que esses ficaram arredados da apreciação da

douta sentença proferida nos autos n.° 80/19.5YUSTR, que correram termos neste TCRS.

Não se verifica a postergação de qualquer norma ou princípio constitucional.
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X. Da atipicidade contraordenacional de algumas das infrações, da indeterminabilidade legal do

tipo contraordenacional que resulta da cory'ugaf.ilo do artigo 3.°, número 1 do Regulamento da C214VM n.°

612000, com os artigos 388.°, número 2 e 400.°, alínea a), ambos do CdVM, da eliminação posterior e

com efeitos retroativos da contraordenação menor,grave imputada, do concurso aparente de infrages

. Nos pontos 2755 a 2790, 2791 a 2825, 2826 a 2865 e 2866 a 2929 do articulado de

recurso de impugnação judicial, a Recorrente sustenta a existência de alegada atipicidade

contraordenacional, indeterminabilidade legal do tipo contraordenacional e eliminação

posterior e com efeitos retroativos da contraordenação menos grave.

Trata-se, salvo melhor e mais outro entendimento, de matéria (<de direito». Tal

argumentação, transporta-nos e demanda a execução da tarefa de subsunção dos factos à

norma jurídica, razão porque tal argumentação deve ser apreciado apenas após estabilização

do acervo factual considerado provado.

Assim também entendeu a decisão recorrida, que abordou criticamente aqueles

argumentos nos pontos 1 a 93 do direito, pelo que se relega para ulterior momento a sua

apreciação..

O mesmo e por identidade de razoes razões se aplica, salvo melhor entendimento, à

alegação de que entre as infrações previstas no artigo 22.1', número 1, alínea b) dos estatutos

do CNSA e do artigo 3.° do Regulamento da CMVM 6/2000 conjugado com o artigo 400.°

alínea a), do CdVM existe uma relação de concurso aparente.

Assim, apreciar-se-á, adiante, tais matérias.

Não se verificam nulidades ou questões prévias que cumpra conhecer .e que obstem

ao conhecimento do mérito da causa.
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• C. FUNDAMENTC/ÍO

A) DE FACTO

Com interesse para o objecto dos autos, demonstrou-se a seguinte factualidade:

AKRAIG &Arsodados — Sociedade ne ReWroirs Qficiais Se Contas

1. A KPMG & Associados — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A. (de ora em

diante, "KPMG") é uma sociedade de revisores oficiais de contas registada na Ordem de

'Revisores Oficiais de Contas sob o n.° 189.

2. A KPMG encontra-se registada na CM-VM, como auditor, desde 22 de dezembro de 2004

(até 31 de dezembro de•20I5 sob o n.° 9093, e a partir de I de janeiro de 2016 sob o

20161489).

3. Entre 30/09/2011 e 30/09/2012, a KPMG teve como sócios de capital, entre outros, os

seguintes Revisores Oficiais de Contas ("ROC"):

. a. Fernando Gustavó Duarte Antunes, ROC n.° 1233 (de ora em diante, "Fernando

Antunes");

b. Inês Maria Bastos Viegas Clare Neves'Giro de Almeida, ROC • n.° 967 (de ora em

diante, "Inês Viegas");

C. Jean -Eric Gaign, ROC n.° 1013;

d. João Albino Cordeiro Augusto, ROC n.° 632;

e. Maria Inês Rebelo Filipe, ROC n.° 1445 (de ora ern diarite; "Inês Filipe");

f Silvia Cristina de Sá Velho Corrêa da Silva Gomes, ROC n.° 1131 (de ora em diante,

Gomes");

g. Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho, ROC n.° 1081 (de ora em diante, "Vítor

RibeirinhO").
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4 . Entre 30/09/2012 e 30/09/2013, a KPMG teve como sócios de capital, entr e outros, os

seguintes ROC:

a . F er n a n d o An t u n es ;

b .  ln ês Viega s;

c . J e a n -E r ic  G a ign;

d. J oão Albino Cordeiro Augusto;

e. J osé Eduardo Urpina.Por tugal, ROC n.° 1336;

E I n ê s  F i l i p e ;

g. Miguel Pinto Douradinha Afonso, ROC n.° 1 4 5 4 ;

h . Si lvia  Gomes;

i. Vít or  R ib e ir in h o.

5 . Em 30/09/2014, eram sócios de capital da KPMG, entre outros, os seguintes ROC:

a . F er n a n d o An t u n es ;

b . I n ês Viega s;

c . J e a n -E r ic  G a ign;

d. J oão Albino Cor deir o Augusto;

e . J osé Edua r do Ur p ina  P or tuga l;

f. I n ê s  F i l i p e ;

g . Miguel P into Dour adinha Afonso;

h . Si lvia  Gomes;

i. Vít or  R ib e ir in h o.

6 . Entre 30/09/2011 e 30/09/2014, a KPMG teve também como sócio de capital (não

ROC), Slander Abdul Sattar (de ora em diante, " Sikander Sattar" ).
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7. Entre 17/01/2011 e 20/01/2012, o Conselho de Administração da KPMG era

composto pelos seguintes administradores:

a. Sikander Sattar (Presidente do Conselho de Administração);

b. João Albino Çordeiro Augusto;

c. Jean -Eric Gaign;

d. Adelaide Maria Viegas Clare Neves;

e. Inês Viegas;

João Paulo da Silva Pratas;

g. Ana Cristina Soares Valente Dourado;

h. Rui Miguel Nogueira Machado;

i. Vítor Ribeirinho;

j..Maria Cristina Santos Ferreira;

k. Sílvia Gomes;

I. Fernando Antunes;

m. António Américo Felgueiras Seabra Pinto Coelho;

n. Pedro Miguel Abreu Marques;

o. José Eduardo Urpina Portugal;

p: Paulo Manuel Ferreira Rodrigues dos Santos;

q. António Luís de Andrade Magalhães.

8. Entre 21/01/2012 e 29/01/2013, o Conselho de Administração da KPMG era

composto pelos seguintes administradores:

a. Sikander Sáttar (Presidente do Conselho de Administração);

b. João Albino Cordeiro Augusto;

ç. Jean Eric Gaign;

d. Vítor Ribeirinho;

e. José Eduardo Urpina Portugal;
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f. António Luís de Andrade Magalhães;

g. Adelaide Maria Viegas Clare Neves;

h. Inês Viegas;

i. Rui Miguel Nogueira Machado;

j. Ana Cristina Soares Valente Dourado;

k. Maria Cristina Santós Ferreira;

1. João Paulo da Silva Pratas;

m. Silvia Gomes;

n. Fernando Antunes;

o. António Américo Felgueiras Seabra Pinto Coelho;

p. Pedro Miguel Abreu Marques;

q. Inês Filipe;

r. Miguel Pinto Douradinha Afonso;

s. Susana de Macedo Melim de Abreu Lopes.

9. Entre 30/01/2013 e 03/02/2014, o Conselho de Administração da KPMG era

composto pelos seguintes administradores:

a. Sikander Sattar (Presidente do Conselho de Administração);

b. João Albino Cordeiro Augusto;

c. Jean Eric Gaign;

d. Vítor Ribeirinho;

e. José Eduardo Urpina Portugal;

f. António Luís de Andrade Magalhães;

g..Adelaide Maria Viegas Clare Neves;

h. Inês Viegas;

i. Rúi Miguel Nogueira Machado;

j. Ana Cristina Soares Valente Dourado;
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k. Maria Cristina Santos Ferreira;

1. João Paulo da Silva Pratas;

m. Sílvia Gomes;

n. Fernando Antunes;

o. António Américo Felgueiras Seabra Pinto Coelho;

p. Pedro.Miguel Abreu Marques;

q. Inês Filipe;

r. Miguel Pinto Douradinha Afonso;

s. Susana de Macedo Melim de Abreu Lopes.

10. Entre 4 de fevereiro de 2014 e 9 de abril de 2014, o Conselho de Administração da

KPMG era composto pelos seguintes administradores:

a. Sikander.Sattar (Presidente do Conselho de Administração);

b. João Albino Cordeiro Augusto;

c. Jean -Eric Gaign;

d. Vítor Ribeirinho; .

e. José Eduardo Urpina Portugal;

f. António Luís de Andrade Magalhães;

g. Abdul Nasser Abdul Sattar;

h. Adelaide Maria Viegas Clare Neves;

i. Inês Viegas;

j. Rui Miguel Nogueira Machado;

k: Ana Cristina Soares Valente Dourado;

1. Maria Cristina Santos Ferreira;

m. João Paulo da Silva Pratas;

n. Sílvia Gomes;

o. Fernando Antunes;
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p. António Américo Felgueiras Seabra Pinto Coelho;

q. Pedro Miguel Abreu Marques;

r. Inês Filipe;

s. Miguel Pinto Douradinha Afonso;

e. Susana de Macedo Melim de Abreu Lopes;

u. Paulo Alexandre Martins Quintas Paixão.

11. À data dos factos objeto do presente processo de contraordenação, o responsável pela área

de auditoria (denominado"head' ofaudit') da KPMG era Vítor Ribeirinho.

12. Em 30/09/2012 e em 30/09/2013, o capital social da KPMG era de € 3.120.000,00

(três milhões e cento e vinte mil euros).

13. Entre '30/09/2014 e 31/12/2017, o capital social da KPMG era de € 3.916.000,00

(três milhões novecentos e dezasseis mil euros).

14. Em 30/09/2012, o volume de negócios da KPMG totalizou 46.818 milhares de euros,

dos quais 31.144 milhares de euros resultaram da prestação de " serviços de revisão legal de

contas e outros serviços de garantia de fiabilidade".

15. Em 30/09/2013, o volume de negócios da KPMG totalizou 47.837 milhares de euros,

dos quais 32.722 milhares de euros resultaram da prestação de "serviços de revisão legal de

contas e outros serviços de garantia de fiabilidade".

16. Em 30/09/2014, o volume de negócios da KPMG totalizou 50.968 milhares de euros,

dos quais 32.907 milhares de euros resultaram da prestação de "serviços de revisão legal de

contas e outros serviços de garantia de fiabilidade".
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17, Em 31/12/2015, o volume de negócios da KPMG totli7ou 68.508 milhares de euros,

dos quais 39.628 milhares de euros resultaram da prestação de "serviços de revisão legal de

contas e outros serviços de garantia de fiabilidade".

18. Em 31/12/2016, o volume de negócios da KPMG totalizou 50.185 milhares de euros.

dos quais 29.274 milhares de euros resultaram da prestação de uservIços de revisão legal de

contas e outros serviços de garanti.2 de fiabilidade".

19. Em 31/12/2017, o volume de negócios da KPMG totalizou 56.020 milhares de euros,

dos crinis 34.734 milhares de euros resultaram da prestação de "serviços de revisão legal de

contas e outros serviços de garantia ele fiabilidade".

O BANCO Es'plRn() s,-IN7o, S.A.

20. 0 Banco Espirito Santo, S.A. (de ora em diante, "BE,S") era, à data da prática dos factos

objeto do presente processo de contraordenação:

i) uma instituição de crédito sujeita a revisão legal de contas;

ii) um intennediário financeiro registado junto da CMVM, sob o n.° 107;

iii) uma sociedade aberta, emitente de valores mobiliários admitidos à negociação no

mercado regulamentado da Euronext Lisbon, denominado Eurólist by Euronext

Lisbon.

21. 0 BES era, à data da prática dos factos objeto do presente 'processo de contraordenação,

enquanto instituição de .crédito sujeita a revisão legal de contas e enquanto emitente de

valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado, uma entidade de

interesse público.

22. A KPMG era, à data da prática dos factos objeto do presente processo de contraordenação,

o ROC e o Auditor Externo do BES.
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23. A KPMG foi nomeada ROC do BES, para o quadriénio 2004/2007, na assembleia geral

do BES realizada em 30/03/2004.

24. A KPMG foi nomeada ROC do BES, para o quadriénio 2008/2011, na assembleia geral

do BES realizada em 31/03/2008.

25. A KPMG foi nomeada ROC do BES, para o quadriénio 2012/2015, na assembleia geral

do BES redizada em 22/03/2012.

26. A manutenção em funções da KPMG, como auditor do BES, para além do segundo

mandato de 4 anos, terminado em 2011, foi fundamentado, pela Comissão de Auditoria

do BES, nomeadamente, pela garantia da " estabilidade funcional e a efickia da auditoria,

bem como a manutenção do profundo conhecimento acumulado da KPMG sobre as

operações e riscos do Grupo BES' .

27. 0 Grupo BES era composto, para além do próprio BES, pelo conjunto de empresas nas

quais esse Banco detinha uma participação direta ou indireta, superior ou igual a 20% , ou

sobre as quais exercia controlo ou influência significativa na sua gestão, e que, por esse

facto, estavam incluídas no seu perímetro de consolidação.

28. Nomeadamente, nos exercícios de 2012 e 2013, o Grupo BES incluiu no seu per ímetro de

consolidação, para além de outras, as seguintes entidades:

a) Banco Espirito Santo, S.A. (BES);

b) Banco Espirito Santo Angola, S.A. (" BESA" );

c) Aman Bank for  Commer ce and Investment Stock Company;
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d) Espirito Santo Bank, Inc.;

e) BES Beteiligungs, GmbH.

29. 0 BES aprovou e divulgou demonstrações financeiras individuais, preparadas de acordo

com as Normas de Contabilidade Aplicadas ("NCA"), e demonstrações financeiras

consolidadas, preparadas de" acordo . com as International Financial Reporting Standards

("IFRS”), corn referência aos exercícios findos ern 31 de dezembro de 2012 e 31 de

dezembro 2013.

30. No que respeita ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, o BES aprovou as suas

demonstrações financeiras individuais e demonstrações financeiras consolidadas, em

reunião do Conselho de Administração replizada em I de março de 2013, tendo-as

divulgado (após aprovação em Assembleia Geral), 'através do SDI, em 16 de abril de 2013.

3.1. No que respeita ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, o BES aprovou as suas

demonstrações financeiras individuais e demonstrações financeiras consolidadas, em

reunião do Conselho de Administração, realizada em 17 de março de 2014, tendo-as

divulgado, através do SDI, em JO de abril de 2014.

32. 0 BES aprovou às suas demonstrações financeiras individuais e demonstrações financeiras

consolidadas, em Assembleia Geral realizada em IS de maio de 2014.

33. A KPMG foi o auditor responsável pela Revisão Legal das Contas/Auditoria sobre as

demonstrações financeiras individuais e consolidadas do BES referentes aos exercíciós de

2012 e 2013, e pelas Certificações Legais das Contas e Relatórios de Auditoria emitidos

sobre as referidas demonstrações financeiras.
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O BANC() ESPIRITO SANTO .5'.A.

34. 0 BESA, atualmente designado "Banco Económico, S.A.", é um banco de direito

angolano, constituído em 2001, que, à data da prática dos factos objeto do. presente

processo de contraordenação, prestava um serviço global a clientes particillares e a

empresas.

35. Em 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2012, o BES era titular de uma

participação social correspondente a 51,94% do capital social do BESA.

36. Em 31 de dezembro de 2013, o BES era titular de uma participação social correspondente

a 55,71% do capital social do BESA.

37. Entre 2011 e 2013, para além de titular de uma participação social no capital social do

BESA, o BES era também credor desse Banco.

38. Entre 31 de dezembro de 2009 e 3I de dezembro de 2013, a exposição (creditícia) direta

do BES ao BESA registou a seguinte evolução:

Ano Exposição direta ao BESA
Milhares de Euros

2009 1.664.546
2010 2.038.136
2011 2.189.164
2012 2.840.789
2013 3.098.262

39. A exposição (creditícia) direta 'do BF -ç ao BESA decorria maioritariamente de operações de

mercado monetário interbancário.
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40. Em 31 de dezembro de 20I I, o BES era credor do BESA no montante total de 2.189.164

milhares de euros.

41. Em 31 de dezembro de 2012, o BES era credor do BESA no montante total de 2.840.789

milhares de euros.

42. Em 31 de dezembro de 2013, o BES era credor do BESA no montante total de 3.098.262

milhares de euros.

43. À data da prática dos factos que constituem o objeto do presente processo de

contraordenação, o BESA preparava as suas demonstrações financeiras (individuais e

consolidadas). com base nos princípios contabilísticos estabelecidos no Plano

Contabilístico das Instituições Financeiras (CONTIF)87, e demais disposições emitidas

pelo Banco Nacional de Angola.

44. A 31/12/2012, as operações de crédito a clientes executadas pelo BESA deviam ser

classificadas em função do seu risco e submetidas à constituição de provisões, de acordo

com o regime previsto no Aviso n.° 3/2012, de 28 de março, do BNA.

45. De acordo com o disposto, à data, no artigo I.°, n.° I, do Aviso n.° 3/2012 do BNA, as

• operações de crédito concedido deviam ser classificadas de acordo com os seguintes níveis

de risco:

NÍVEL RISCO
A Nulo
B Muito reduzido
C Reduzido

87 Que, à data da prática dos factos objeto do presente processo de contraordenação, era o referencial de relato
contabilistico ern vigor pára as Instituiç5es Financeiras do sector bancário Angolano.
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D Moderado
E Elevado
F Muito Elevado
G Perda

46. De acordo com o disposto, à data, no artigo I.°, n.° 2, do Aviso n.° 3/2012 do BNA, na

classificação individual do crédito devia-se ter em conta as características e os riscos da

operação e do tomador do crédito, observando no mínimo:

a) a aplicação dada aos recursos, por tipo ou modalidade de operação;

b) a atividade predominante do devedor;

c) a vinculação ou não a operações passivas;

d) o risco de crédito;

e) as garantias recebidas do devedor;

f) a moeda, o indexador e o prazo da operação;

g) a identificação completa e precisa do tomador do crédito e do grupo económico a que o

mesmo pertencesse.

47. De acordo com o disposto, à data, no artigo I.°, n.° 3, do Aviso n.° 3/2012 do BNA, a

classificação individual do crédito no nível de risco correspondente era da responsabilidade

da instituição detentora do crédito e.devia ser efetuada com base numa, estimativa de perda

provável, calculada mediante a utilização de critérios consistentes e verificáveis, bem como

sustentada por informações internas e externas, contemplando, pelo menos, os seguintes

aspetos:

a) Em relação ao devedor e seus garantes:

i. situação económico -financeira;

capacidade de gestão e qualidade dos controlos internos;

histórico de pontualidade e atrasos nos pagamentos;

iv. contingências;
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v. sector de atividade económica;

vi. área geográfica de atuação;

vii. limite do crédito.

b) Em relação à operação e suas garantias:

i. natureza e finalidade da transação;

"ii. características das garantias, particularmente quanto à suficiência e liquidez;

iii. valor.

48. De acordo com o disposto, à data, no artigo 8.°, n.° I do Aviso n.° 3/2012 do BNA, a

classificação da operação nos níveis de risco devia ser revista com uma periodicidade

mínixna anual ou sempre que se verificassem alterações .que •justificassem a realização de

uma análise à classificação da operação, utilizando-se, ern qualquer caso, o mesmo

procedimento que determinou a sua classificação inicial.

49. De acordo com o disposto, à data, no artigo 9.°, n.° I do Av'iso n.° 3/2012 do BNA, a

instituição financeira devia rever mensalmente a classificação de cada crédito em função do

atraso verificado no pagamento de parcela do principal ou dos encargos, observando-se

que:

a) atraso superior a IS (quinze) e igual ou inferior a 30 (trinta) dias devia ser classificado

como risco do nível B;

b) atraso superior a 30 (trinta) e igual Ou inferior a 60 (sessenta) dias devia ser classificado

como risco do nível C;

c) atraso superior a 60 (sessenta) e igual ou inferior a 90 (noventa) dias devia ser

classificado como risCo do nível D;

d) atraso superior a 90 (noventa) e igual ou inferior a ISO (cento e cinquenta) dias devia

ser classificado corno risco do nível E;

139



Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
1° Juízo — J1

Fr.Do Municipio, Ed Ex -Escola Prática de Cavalaria
2005-345 Santarém

'Feld: 243090300 Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.Pt

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

e) atraso superior a 150 (cento e cinquenta) e igual ou inferior a 180 (cento e oitenta) dias

devia ser rlassificado como risco do nível F;

f) atraso superior a 180 (cento e oitenta) dias devia ser classificado como riso do nível G.

50. De acordo corn o disposto, à data, no artigo 9.°, n.° 2, do Aviso n.° 3/2012 do BNA, a

reclassificação do crédito para uma categoria de menor risco, em função da redução do

atraso, estava limitada ao nível estabelecido na classificação inicial ou decorrente da

avaliação periódica do risco.

51. De acordo corn o disposto, à data, no artigo IO °, n. 4, do Aviso n.° 3/2012 do BNA, para

os créditos concedidos a clientes por prazos superiores a dois anos, o tempo decorrido

desde a entrada em incumprimento devia ser considerado em dobro face ao período de

tempo acima indicado.

52. De acordo com o disposto, à data, no artigo n. 4, do Aviso n.° 3/2012 do BNA, o

crédito objeto de renegociação devia ser mantido, no mínimo, no mesmo nível de risco em

que estivesse classificado, podendo ser revista a dassificação nos termos previstos no n.° I,

do artigo 5° do mesmo Aviso.

53. De acordo com o disposto, à data, no artigo 7.°, do Aviso n.° 3/2012 do BNA, que tinha

por epígrafe "Classificação por arrastamento", os créditos concedidos a um mesmo cliente

ou grupo económico, deviam ser classificados tendo como referência aqueles que

representassem maior risco.

54. De acordo com o disposto, à data, no artigo 13.°, n.'s I e 2 do Aviso n.° 3/2012, de 28

de março do BNA, a provisão para fazer face às perdas de créditos, bem como de garantias

prestadas, devia ser constituída mensalmente, não podendo ser inferior ao produto
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decorrente da aplicação dos percentuais a seguir mencionados sobre o valor contabilístico

de cada crédito:

Nível de Risco Provisão

A 0%

I%

C. 3%

IO%

E 20%

50%

G 100%

55. De acordo com o disposto, à data, no artigo 17.° do Aviso n.° 3/2012 do BNA, era

• proibido o reconhecimento no resultado do período, de proveitos e de custos de qualquer

natureza relativos aos créditos que apresentassem um atraso superior a 60 (sessenta) dias

no pagamento da parcela do principal ou encargos.

56. 0 BESA foi, no triénio 2011-2013, o maior banco em Angola em termos de valor de

crédito concedido e de fundos próp.rios.

57. 0 BF -SA registou nos exercícios de 2011 a 2013, níveis de provisões para créditos vencidos

e de Cobrança duvidosa (medidos pelo rácio Provisões/Créditos Concedidos)

consideravelmente inferiores aos apresentados pelos outros quatro maiores bancos

angolanos, 'designadamente:

Rãcio
Provisões
/ Crédito
concedido

• Rácio
Provisões
/ Crédito
concedido

Rácio
Provisões/

Crédito
concedido

2011 2012 2013
BESA 1,9 % 3,9 % 3,0 %
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Banco de
Poupança e
Crédito, S.A.

11,3 % 11,3 % 8.0 %

Banco
Angolano d
Investimento

7,2 % 9,7 % 13,7%

Banco BIC,
S.A.

7.2 % 8,8 % II%

Banco de
Fomento
Angola, S.A.

7,0 % • 6,3 % 6,1 %

71)/P)R IX) BEM: KPAIGANGOLA -AI iDrr, ' I som S./I.

58. À data da prática dos factos objeto do presente processo de contraordenação, a .KPMG

Angola — Audit, Tax, Advisory, S.A. (doravante, "KPMG Angola") era o auditor

independente do BESA.

59. À data da prática dos factos objeto do presente. processo de contraordenação, tinham

estatuto profissional de Partner da KPMG Angola (Partners com contrato de trabalho com

a KPMG Angola):

a) João Augusto (desde 01/03/2013);

b) Inês Filipe (desde 01/12/2012);

c) Fernando IVIascarenhas (desde 01/03/2012)

d) Maria Cristina Ferreira (desde 01/03/2013 até 31/12/2013)

e) Paulo Ascenção (desde 01/01/2013)

f) Diogo Éloi de Sousa (desde 01/02/2014)

60. À data da prática dos factos objeto do presente processo de contraordenação, o responsável

pela área de auditoria (denominado"Head of Audit') da KPMG Angola era Vítor Manuel

Ribeirinho. •
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61. À data da prática dos factos objeto do presente processo de contraordenação, quer a

KPMG quer a KPMG Angola, tinham o mesmo Presidente do Conselho de Administração'

(Sikander Sattar) e o mesmo Head Of Audit- (Vítor Ribeirinho):

62. A KPMG Angola efetuou a auditoria às contas do BESA referentes aos exercícios de 2011,

2012 e 2013.

63. A KPMG Angola incluiu reservas nos seus Relatórios do Auditor Independente sobre as

demonstrações financeiras individuals e consolidadas do BESA referentes a 2011 e 2012,

relacionadas corn o facto de não ter sido possível obter informação necessária para poder

concluir sobre:

a) a adequação do valor de provisões constituídas pelo BESA para créditos de liquidação

duvidosa, face aos requisitos estabelecidos no Aviso n.° 3/2012 do BNA;

b) a razoabilidade dos proveitos de crédito reconhecidos pelo BESA em resultados do

exercício (de 2012);

c) existência, titularidade e valorização de imóveis reconhecidos pelo BESA no seu balanço.

64. No dia 30 de 'outubro de 2012, a KPMG Angola emitiú os Relatórios do Auditor

Independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do BESA

referentes ao exercício findo em 31 de dezembro 2011.

65. A KPMG Angola fez constar no Relatório do Auditor Independente sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do •BESA referentes ao exercício de 2011, as

seguintes bases para opinião com reservas:
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a) "I. À data de 31 de Dezembro de 2011, a rubrica do balanço consolidado Provisão

para Créditos de Liquidação Duvidosa apresenta o valor de 9.200.235 milhares de

AOA. •
Ern relação a estas demonstrações financeiras e considerando que o Banco Espirito

Santo Angola, . ainda não dispõe, à presente data, de desenvolvimentos

informáticos que permitam a identificação efectiva (r) das operações de crédito que

foram objecto de reestruturação e (ii) do grupo económico em que cada cliente se

insert, não nos é possível concluir acerca da adequação do montante registado na

rubrica Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, face aos requisitos

estabelecidos no Aviso n° 4/2011 do Banco Nacional de Angola.'';

b) "2. À data de 31 de Dezembro de 2011, a rublica de balanço Bens Não de Uso

Próprio apresenta o valor de 68.544.844 milharei de AOA relativo a imóveis que não

são parte integrante das instalações do Banco Espirito Santo Angola, S.A., nem se

destinam à prossecução do seu objecto

Ern relação a estas &tn.onstrações financeiras e ern virtude do Banco Espírito Santo

Angola, SA., ainda se encontrar, à presente data, a proceder ao levantamento exaustivo

dá informação integral relativa existéncia; titúlandade e valorização dos referidos

imóveis, não nos é possível concluir acerca da adequação da rubrica Bens Não de Uso

Próprio.'';

c) "3. À data de 31 de Dezembro de 2011, a rubrica de balanço Imposto Industrial a

pagar do exercício corrente apresenta o valor de 1.379.672 Milhares de A0A.

Ern relação a estas demonstrações financeiras e em virtude do Banco Espírito Santo

Angola, S.A., ainda se encontrar, à presente data, a proceder ao levantamento exaustivo

da informação relativa ao cálculo do Imposto Industrial a pagar relativo ao exercício

findo em 31 de Dezembro de 2011, não nos é possível concluir acerca da adequação do

montante registado na rubrica Imposto Industrial a pagar do exercício corrente.".
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66. A KPMG Angola fez constar no• Relatório do Auditor Independente sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do BESA referentes ao exercício de 2011, a

seguinte opinião com reservas:

"Em nossa opinião, excepto quanto ao efeitos dos ajustamentos que poderiam, revelar-se

necessários caso não existissem as limitações descritas nos parigrafos anteriores, as referidas

demonstrações financeiras consohdadas apresentam de forma apropriada, em • todos os

aspectos materialmente relevantes, a posição financeira * consolidada do Grupo Banco

Espírito Santo Argrola, em 31 de dezembro de 2011 e o seu desempenho financeiro

consolidado e /Amos de caixa consolidado relativos ao exercício findo naquela data de

• acordo com os. principios estabelecidos no Plano de Contas das instituições Financeiras

(CON77F) e outras disposições emitidas pelo BNA.".

67. A KPMG • Angola fez constar no Relatório do Auditor Independente sobre as
demonstrações financeiras consolidadas do BESA referentes ao exercício de 2011, uma

ênfase com o seguinte teor:

'Sem afetar a opinião expressa no parágrafo anterior, chamamos a atençãó para o facto

de, decorrente das limitações descritas nos parágrafos acima, o Banco Espírito Santo

Angola. S.A., em função dos ajustamentos que vierem a revelar-se necessários ao nível dos

seus fundos próprios, deverá avail:2r a necessidade do um aumento do seu capital social,'

de forma a manter o cumprimento com os requisitos mínimos em termos de fundos

próprios estabelecidos no Aviso 12°.4/2007 do Banco Nacional de Angola.".

68. A KPMG Angola emitiu, no dia 28 de junho de 2013, os Relatórios d6 Auditor

Independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do BESA

.referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012.
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69. A KPMG Angola fez constar no Relatório do Auditor Independente sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do BESA referentes ao exercício de 2012, as

seguintes bases para opinião com reservas:

a) " I. À data de 31 de Dezembro de 2012, a rubrica do balanço consolidado Provisão

para Créditos de Liquidação Duvidosa apresenta o valor de 26.134.254 milhares de

AOA (2011: 9.200.235 milhares de AOA).

Conforme referido no Relatório do Auditor Independente,. com referência a 31 de

Dezembro de 2011, o Banco Espirito Santo Angola, SA., continua a não dispor, à

presente data, de desenvolvimentos informáticos que permitam a verificação do

cumprimento dos requisitos do Aviso n° 3/2012 do BIVA para efeitos de constituição

da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa. Assim, não é possível obter a

identificação efectiva (i) das operações de crédito que foram objecto de reestruturação e

(ii) do grupo económico em que cada cliente se insere, pelo que não conseguimos

concluir sobre a adequação cio montante registado na rubrica Provisão para Créditos de

Liquidação Duvidosa, face aos requisitos estabelecidos no Aviso n° 3/2012 do Banco

Nacional de Angola.

Adicionalmente, à data de 31 de Dezembro de 2012, não foi possível testar o juro

reconhecido em resultados consolidados do exercício proveniente da carreira de crédito

concedido a clientes, devido a uma impossibiliclade de extracção da informação do

sistema operacional. Por este facto, não nos foi possível analisar a informação de

suporte suficiente e apropriada para validar o saldo contabilístico da referida conta de

Proveitos de créditos no montante de 67699.602 milhares de A0A, pelo que não

podemos concluir sobre o mesmo, nem quanto aos efeitos, se alguns, nas demonstrações

fu'iance_iras consolidadas em 31 de Dezembro cie 2012,. de eventuais ajustamentos que

se poderiam teridentificado ser necessários, caso tivéssemos obtido o referido suporte.";

b) 2. Até 31 de Dezembro de 2011, o BESA tinha registado na rubrica Bens não de uso

próprio, imóveis que não faziam parte integrante das instalações do Banco Espinto
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Santo Angola, SA., nem se destinavam à prossecução do • seu objecto social, no
montante de 37.845.2.57 milhares de AOA.

Nessa data estava em curso um levantamento exaustivo da informação integral relativa à

existência, titulandade e valorização dos referidos imóveis, pelo que em 2011 não foi

possível conduit acerca da adequação do montante registado na referida rubrica.

Durante o exercício de 2012, foi constituído o findo BESA Valorização para o qual

foi transferida ulna parte dos imóveis acima referidas no montante de 75.580.011

milhares de AOA (37.845.257 milhares de AOA em 2011). No entanto, de acordo

com o enquadramento que nos foi apresentado da operação, as unidades de participação

' do Fundo foram integralmente subscritas pelo BESA através da entrada em espécie

destes imóveis e a realização da parcela remanescente em dinheiro. Face à ssubsancia da

operação, não existiu lugar ao desreconhecimento dos referidos ativos pelo que se

mantêm as questões identificadas em 2011.

Assim e considerando que o Banco Espírito Santo Angola, S.A., ainda se encontra, à

presente data, a proceder ao levantamento exaustivo da informação integral relativa

valorização dos imóveis, não nos épossível concluir acerca da adequada valorização dos

mesmos.

Deve igualmente ser tido em consideração que de acordo com as regras do BNA não é

permitido às instituições financeiras a detenção de imóveis que não são parte Integrante

das suas instalações, nem se destinam a prossecução do seu objeto social.";

c) a3. No decurso do exercício de 2011, também tinham sido identificados imóveis no

montante de 30.699.587 milhares de AOA que se encontravam registados na rubrica de

Bens não de uso próprio e que pelo facto de não serem de uso próprio, e tendo em

consideração a regra acima referida, não deveriam estar registados nas contas do Banco.

Em 2012, o Banco transferiu de .ens não de uso próprio para imobilizado em curso,

imóveis no montante de lá104.180 milhares de AOA (2011: 9.269.130 milhares de
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ACM) dado o Banco ter decidido utiliz,á-los na sua actividade e estelM72 em fase de

construção.

Contudo em 2012, ainda não nos foi possível obter informação sobre a existência,

titularidade e valorização de imóveis no montante de 11.991.244 mi/hares de ADA

(2011: 30.699.587 rnilhares de ACM), pelo que não nos podemos pronunciar sobre a

razoabilidade deste montante.";

d) "4. 0 Código do Imposto Industrial permite a dedução ao resultado tnbutável de todos

os proveitos provenientes de títulos de dívida pública do Estado angolano. Para efeitos

do apuramento do Imposto Industrial a pagar, o BESA tern vindo a considerar comb

dedutíveis, nos diversos exercícios, proveitos financeiros associados a operações com o

Estado Angolano.

Até esta data o Banco não nos apresentou a demonstração de que este entendimento

está alinhado com a legislação fiscal Angolana, pelo que não nos é possível concluir

sobre a razoabilidade do montante registado an provisões para contingências fiscais

existentes.".

70. A KPMG Angola fez constar no Relatório do Auditor Independente sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do BE,SA referentes ao exercício de 2012, a

seguinte opinião com reservas:

"Ern nossa opinião, excepto quanto ao efeitos dos ajustamentos que podenani revelar -.se

necessários caso não existissem as limitações descritas nos parágrafos n.° I a 4 das Bases

para a opinião com Reservas, as referidas demonstrações financeiras consolidadas

apresentam de forma apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição

financeira consolidadas do Banco Espírito Santo Angola, S.A., em 31 de dezembro de

2012 e o seu desempenhó financeiro consolidado e fluxos de caixa consolidado relativos ao

exercício findo naquela data de acordo coin os princípios estabelecidos no Plano de Contas

das Instituições Financeiras (CONTIF) e outras disposições emitidas pelo BNA.".
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71. A KPMG Angola fez constar no Relatório do Auditor Independente sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do BESA referentes ao exercício de 2012, a

seguinte ênfase:

"Sem afetar a opinião expresso no parágrafo antenar, chamamos a atenção pax -a o facto de,

decorrente das limitações descritas nos para'grafos n° 1 a 4 das Bases para a opinião com

Reservas, o Banco Espirito Santo Angola. S.A. em função dos ajustamentos que vierem a

revelar-se necessários ao nível dos seus fundos próprios, deved avail:2r a necessidade do um

aumento do seu capital social, de forma a manter o cumprimento com os requisitos

mínimos em termos, de fundos próprios estabelecidos no Aviso n*.4/2007 do Banco

Nacional de Angola.".

72. A KPMG Angola emitiu, no dia 4 de junho de 2014, os Relatórios do Auditor

Independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do BF -SA

referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013.

73. A KPMG Angola fez constar no Relatório do Auditor Independente sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do BESA referentes ao exercício de 2013, as

seguintes bases para opinião com reservas: •

á) "1. No âmbito do nosso trabalho, foi-nos prestado um conjunto de informação

relativamente à estrutura do Grupo, corn a discriminação das empresas nas quais o

Banco detém uma particiimção directa ou indirecta, superior ou igual a 20%, ou sobre

as quais exerce controlo ou influência significativa na sua gestão, e que foram incluiclas

no p.erímetro de consolidação.

Não obstante, no exercício de 2013 identificamos um conjunto de operações de crédito

a cinco entidades no montante de 50.054.688 milhares de AOA, coin vista a financiar

projectos imobiliários, cujo nível de capitals próprios dessas Sociedades é
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significativamente reduzido quando comparado com o valor total de investimento.

Adicionalmente não nos foi possível confirmar a capacidade financeira de geração de

cash -flows dos. referidos projectos, de forma a podermos concluir que a maioria dos

riscos e beneficlos associados a esses projectos pertencem aos detentores de capital

dessas Sociedades. Desta forma, não nos foi possível avaliar se o perímetro de

consolidação do Banco deveria incluir estas Sociedades.;

b) " 2. No exercício de 2013, o Banco registou um aumento de capital social no montante

de 49.806.083 milhares de AOA, do qual foram realizados 48.000.000 milhares de

AOA, por entrada de accionistas e 1.806.083 milhares de AOA, em resultado da

actualização monetária efectuada ao capital social anteriormente realizado, reconhecido

por contrapartida de custos do exercício.

Em nossa opinião, de acordo com as regras contabilisticas do CON77F, não estão

reunidos os requisitos contabilísticos que permitam que o Banco proceda a uma

actualização monetária do seu capital social, pelo que o mesmo se encontra

sobre valorizado naquele montante e o re.sultado cio exercício subvalorizado à present.?

data. De referir, que o impacto da actualização monetária efectuada pelo Banco em

fundos próprios é neutra";

c) " 3. O Código do Imposto Industrial permite a dedução ao resultado tributável de todos

os proveitos provenientes de títulos de dívida pública do Estado angolano.

Para efeitos do apuramento elo Imposto Industrial a pagar, o BESA tem vindo a

considerar como dedutíveis, nos exercícios até 2011, proveitos financeiros associados

operações com o Estado Angolano.

Até esta data o Banco não .1.2OS apresentou a demonstração de que este entendimento

está alinhado com a legislação fiscal Angolana, pelo que não nos é possível concluir

sobre a razoabilidade do montante registado em provisões para contingências fiscais

existentes.".
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74. A KPMG Angola fez constar no Relatório do Auditor Independente sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do BESA referentes ao exercício de 2013, a

seguinte opinião com reservas:

"Ern nossa opinião, excepto quanto ao efeitos dos ajustamentos que poderiam revelar-se

necessários caso não existissem as limitações descritas nos parágrafos " I a 3 das Bases

para  a  opirilio COM .Reservas, as referidas demonstrações financeiras consolidadas

apresentam de forma apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição

financeira consolidadas do Banco Espírito Santo Angola, S.A., em 31 de dezembro de

2013 e o seu desempenho financeiro consolidado e fluxos de caixa consolidado relativos ao

exercício findo naquela data de acordo com osprincípios estabelecidos no Plano de Contas

das Instituições Financeiras (CONTIF) e outras disposições emitidas pelo BNA.".

75. A KPMG Angola fez constar no Relatório do Auditor Independente sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do BESA referentes ao exercício de 2013, as

seguintes ênfases:

a) "I. Conforme referido no Relatório do Auditor Independente, com referência a 31 de

Dezembro de 2012, o Banco Espírito Santo Angola, SA., não dispunha, naquela data,

de desenvolvimentos informáticos que permitissem a .verificação do cumprimento dos

requisitos do Aviso n.° 3/2012 do BNA para efeitos de constituição da Provisão para

Créditos de Liquidação Duvidosa, que data de 31 de Dezembro de 2013 apresenta o

valor de 23.458.564 milhares de.AOA (2012: 26.134.254 milhares de AOA).

Assim, i data de 31 de Dezembro de 2012 não foi possível obter a identificação

efectiva (i) das operações de crédito que foram objecto de restnituração e (ii) do grupo

económico em • que cada cliente se insere, pelo que não conseguimos concluir sobre a

• adequação do montante registado na rubrica Provisão para Créditos de Liquidação

Duvidosa, face aos requisitos estabelecidos no AVIS() n.° 3/2012 do Banco Nacional de

• Angola.
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Sem prejuízo do referido nos parigrafos anteriores e do seu impacto ao nível da

.classificação do crédito concedido de acordo com o Aviso 3/2012 do BNA, a

exposição líquida dos colaterais dos referidos créditos em 2013, está coberta por

garantia soberana, emitida pet's, Estado Angolano, recebida pelo Banco durante o

exercício de 2013, conforme descrito na nota 8 às demonstrações financeiros.

Adicionalmente, em 31 de Dezembro de 2012, não tinha sido possível testar o juro

reconhecido em resultados do exercício no montante de 67699.602 milhares de AOA,

proveniente da carteira cie crédito concedido a clientes, devido a uma impossibilidade de

extracção da informação do sistema operational. Os referidos juros encontram-se

igualmente cobertos pela garantia soberana, emitida pelo Estado Angolano, recebida

pelo Banco durante o exercício de 2013, conforme descrito na nota 8 às demonstrações

financeiras, ";

b) "2. Conforme referido no Relatório do Auditor Independente, com referência a 31 de

Dezembro de 2012, naquele exercício foi constituído o fundo BESA Valorização para

o qual foram transferidos imóveis no montante de 75.580.011 milhares de AOA. No

entanto, de acordo com o enquadramento que nos foi apresentado da operação, as

unidades de participação do Fundo foram MtegralMente subscritas pelo BESA através

da entrada em espécie destes imóveis e a realização da parcela remanescente em

dinheiro. Face à substância da operação, não existiu lugar ao desreconhecimento dos

referidos activos que se encontram registados em Bens não de uso próprio. A 31 de

Dezembro de 2013, o saldo desta rubrica ascende ao montante de 103.447031

milhares de 40A.

Face as avaliações realizadas por entidades externas, durante o exercício de 2013, e à

convicção do Conselho de Administração do Banco que o valor futuro desses activos,

após conclusá'o dos diversos projectos, é recuperável, consideramos ultrapassada a

limitação de âmbito mencionada no nosso relatório relativo ao exercício de 2012.";
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c) conforme referido no Relatório do Auditor Independente, com referência a 31 de

Dezembro de 2012, nifo nos tinha sido possível obter informação sóbre a existência e

tiudaridade de imóveis registados em Imobilizado em curso no montante de 7190.235

milhares de ADA (2012: 7190.235 milhares de ADA) e Outros valores no montante

de 4.801.009 milhares de ADA (2012: 4.801.009 milhares de ADA).

Não* obstante esta situação se manter com referência a 31 de Dezembro de 2013, o

valor destes activos passou a estar substancialrnente coberto pela garantia soberana,

emitida pelo Estado Angolano, nomeadamente no montante de 11.589.249 milhares de

ADA, conforme descrito nas notas 9 e 12 as demonstrações financeiras, pelo • que

consideramos ultrapassada a limitação de âmbito mencionada no nosso relatório

relativo ao exercício de 2012";

d) "4. As demonstrações financeiras foram preparadas corn base na continuidade das

operações, a qual depende da manutenção das garantias recebidas pelo Banco e do apoio

dos accionistas na cobertura dos riscos da sua actividade.";«

e) "5. Decorrente dos ajustamentos que vierem a revelar-se necessários ao nível dos

capitals próprios do Banco, caso nãó existissem as limitações descritas nos parágrafos

a 3 das Bases para a opinião com Reservas e em função de possíveis alterações nos

pressupostos inerentes as situações mencionadas nos Érifases I a 4 acima, o Banco

Espírito Santo Angola, SA., ,deverá avaliar a necessidade do um aumento do capital

social, de forma a manter o cumprimento com os requísitos mínimos em termos de

&dos próprios estabelecidos no Aviso n°. 4/2007 do Banco Nacional de Angola.". ,

76. A responsabilidade e coordenação dos trabalhos de auditoria da KPMG Angola sobre as

demonstrações financeiras do BESA, nomeadamente o Relatório do Auditor Independente,

referentes aos exercícios de 2012 a 2013, foram asseguradas por Inês Filipe.
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77. A KPMG emitiu, no dia 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatór io

de Auditoria sobre a informação financeira consolidada contida no Relatório de Gestão e

nas demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício findo em 31 de

dezembro de 2012.

78. Na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012, a KPMG. expressou a

opinião de que " as referidas demonstrações financeiras consolidadas apresentam de forma

verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevances, a posição

financeira consolidada do Banco Espirito Santo, S.A., em 31 de dezembro de 2012, o

resultado consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as alterações

nos capitals próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa no exercício findo

naquela data, em conformidade com as it -RS, tal como adoptadas na União Europeia e a

informação nelas constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e licita”.

79. A KPMG não incluiu reservas ou ênfases na Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício

de 2012.

80. A equipa da KPMG responsável pela auditoria às contas do Grupo BES referentes a 2012

(denominada " Group Engagement Team') era composta pelos seguintes elementos:

a) Silvia Gomes (Partner);

b) Inês Viegas (Partner);

c) Fernando Antunes (Partner);

d) António Dias Filipe Fonseca Brás (Senior Manager);

e) Pedro Guerreiro (Senior Manager);
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Carolina Estevão (Senior Manager);

g) Marco Alves (.1t/fanager);

h) Bruno Gaspar (Manager);•

i ) João Sarandeses (Manager);

j) Liliana Vanessa Assua Lopes (Manager);

k) Sérgio Martinho (Manager);

1) Luís Arede Carvalho (Manager);

m) Ana Catarina Barbosa André (Senior);

n) Sofia Costa (Senior);

o) João Jesus (Stall);

13) Cristina Barroso (Sta R);

Ana Rita Martins (Sa fi); •

r) Sara Maurício (Stall);

s) André Penedo (Sta fi);

t) Filipa Martins (Sta fi ) .

81. A KPMG designou, no âmbito e para efeitos da referida auditoria, Silvia Gomes, Fernando

Antunes, António Dias Filipe Fonseca Brás (Filipe Brás) e Pedro Guerreiro como seus

representantes perante o Grupo BES.

82. Para além das pessoas identificadas no ponto anterior, participaram também na auditoria

sobre as contas do Grupo BF,S referentes a 2012:

a) Sikander Abdul Sattar (Ser2ior Partner);

b) Vitor Ribeirinho (Head o.f Audit).
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83. Inês Filipe foi a revisora do controlo de qualidade do trabalho de auditoria ("Engagement

Quality Control Reviewei) executado pela referida equipa da KPMG sobre as contas do

Grupo BES referentes ao exercício de 2012.

84. A KPMG definiu, no âmbito e para efeitos da auditoria às demonstrações financeiras

consolidadas do Grupo BES, um nível de materialidade global de € 22.000.000,00, e um

nível de ajustamento permitido (All4PT - audit misstatement posting thresold) de €

1.100.000,00.

DA 1)0(13,111:,'N1A.Ç.,-40 DOS CR/IÉRIOS DE CLASSIF ICAÇÃO (.0.,11PONL;NTLES 1)0 C';RIT1)0
131-1S (;0A10 COMPON13N"IES S1C;1\-WICAT11"05

85. Em 31/12/2012, o BES detinha uma participação de .40% no capital social do Aman

Bank for Commerce and Investment Stock Company" (dc ora em diante, "Aman Bank") e

o controlo sobre as atividades desse banco.

86. 0 BES detinha, em 31/12/2012, uma participação de 99,99% no capital social do

"Espírito Santo Bank, inc"(de ora em diante,"ES Bank Miami').

87. 0 BES consolidou, nas suas demonstrações financeiras consolidadas referentes ao exercício

de 20I2, pe10 método de consolidação integral, o balanço e os resultados do "Aman Bank'

e do "ES Bank Miami" respeitantes ao mesmo exercício.

88. No âmbito da conceção do plano da auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012, a KPMG classificou o "Aman Bank"

e o"ES Bank Miami" como "componentes não significativos" do Grupo BES.
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89. A KPMG documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício

de 2012 do Grupo BES, ter classificado o "Aman Bank" e o "FS Bank 1Vflami" como

componentes não significativos"88 do Grupo BES.

90. Na sequência da classificação do "Aman Bank" e do " __ FS Bank Manzi" como componentes

não significativos do Grupo BES, a KPMG:

a) Não realizou, no imbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do Grupo BES referentes ao exercício de 2012, por si e/ou através de

outras entidades da rede KPMG, uma auditoria sobre a informação financeira às

mesmas respeitante, que foi objeto de consolidação nas referidas demonstrações

financeiras do Grupo BES;

b) Prescindiu, para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do

grupo BES, do envio de qualquer reporte por parte das entidades da rede KPMG que

efetuaram as auditorias estatutárias sobre o"Aman Bank" (KPMG Líbia) e sobre o " ES

Bank Miami" (KPMG Miami);

c) Reali7ou (somente) procedimentos analíticos, ao nível do Grupo BES, sobre a informação

financeira relativa aos referidos componentes.

91. A KPMG documentou nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício

de 2012 do Grupo BES, a propósito do. "Threshold for financial significance" das

componentes do Grupo BES, a seguinte informação:

Tor solicitação da Comissão Executiva do BFS, a KPMG faz trabalho.de auditoria para

efeitos das demonstrações financeiras do BES com referincia ao YE 2012 na quase

totalidade das empresas que consolidam diretamente no banco. •

As principais excepções, são as entidades abaixo indicadas:

88 De acordo com .§9 da ISA 600:'Para efeitos da ISA, são aplicdveis: as seguintes definições: a) Componente — Uma
entidade ou actividade empresarial relativamente à qual a gerência de um grupo ou de um componente prepara
iriformaçlo financeira que deve ser induída nas demonstrações financeiras do grupo".
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Parsuni — Sociedade Unipessoal, SGPS (Portugal);

Quinta dos Cónegos — Sociedade hnobiliária, S.A. (Portugal);

Oblog Consulting, SA. (Portugal);

Fiduprivate - Soc. Serviços de Consult. Adm. De Empresas, SA: (Portugal);

ESEGUR — Espirito Santo Segurança, SA. (Portugal);

Europe Assistance — Companhia Portuguesa de Seguros de Assistência, SA. (EURA.SS)

(Portugal);

Locarent — Companhia Portuguesa de Seguros de Viaturas, SA. (Portugal);

Banco Delle Tre Venezie, Spa (Itália); •

Nanium, S.A. (Portugal);

Aenor Douro — Estradas do Douro Interior, S.A. (Portugal);

Ascendi Pinhal Interior — Estradas do Pinhal Inferior, SA (Portugal);

Unicre — Instituição Financeira de 'Crédito S.A. (Portugal)

Espirito Santo Representação Ltda  (ESREP)

Ijar Leasing Argélie;

Estas entidades, em conjunto, representam cerca de menos de 0,5% do activo consolidado

cio BES.

Desta forma optimos por não determinar qualquer tipo dc thresold, pois auditamos a

quase totalidade das empresas do Grupo. Deve ser referido adicionalmente que não foi

identificado em nenhuma das entidades acima um risco significativo para as demonstrações

financeiras consolidadas do Grupo BES."

9'4. A KPMG não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES, informação que permita compreender o(s) critério(s)

observados na classificação do "Aman Bank" e do "FS Miami Bank", como componentes

"não significativos" do Grupo BES, nern as bases de suporte do julgamento pela mesma

efetuado.(e/ou a decisão tomada) quanto a essa rissificação.
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Com efeito:

93. A 31/12/2012:

a) o valor total do ativo do "Aman Bank" era de 788.920 milhares de euros e representava

0,94% do valor total do ativo consolidado. do Grupo BES, que era de 83.690.828

milhares de euros;

b) o valor total do ativo do "ES Mann' Bank" era de 475.909 milhares de euros, e

representava 0,57% do valor total do ativo consolidado do Grupo BES, que era de

83.690.828 milhares de euros;

c) o valor conjunto do ativo total do "Aman Bank" e do "ES Mimi Bank" (1.264.829

milhares de euros) representava cerca de 1,51% do valor total do ativo consolidado do

Grupo BES.

94. A KPMG não documentou, contudo, nos seus papéis de trabalho referentes ao exercício de

2012 do Grupo BES, os critérios observados e/ou os motivos pelos quais clasSíficou o

"Aman Bank" e o,"ES Miami Bank" como "componentes não significativos" do Grupo

BES.

95. A KPMG não documentou nos mesmos papéis de trabalho uma justificação para a não

classificação do "Aman Bank" como um componente "Likely to include significant iisk",

considerando o risco de existência de erros materialmente relevantes, atento o seu

enquadramento politico e posicionamento geográfico (Líbia).

96. A Arguida agiu 'consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos; os quais são

factos próprios, em que interveio e que praticou.
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97. A KPMG sabia que:

a) Documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de

2012 do Grupo BES, ter classificado o Arnim Bank" e o "ES' Miami Bank" como

"componentes nãó significativos" do Grupo BES; (fls. 3303-3306)

b) Não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício

de 2012 do Grupo BES, os critérios observados e/ou os motivos para a referida

classificação;

c) Não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício

de 2012 do Grupo BES, uma justificação para a não classificação do "Aman Bank"

como um componente "Likely to include significant risk", considerando o risco de

existência de erros materialmente relevantes, atento o seu enquadramento politico e

posicionamento geográfico (Líbia);

d) Emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as dernonstraçóes financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2012, afirmando que estas "apresentam de forma verdadeira e apropriada,

em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do

BES, o resultado consolidado das suas õperações, o rendimento integral consolidado,

as alterações no capitals próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa

dessa entidade, em conformidade com as IFRS (...)".

98. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.

» AUDITORIA E171..i71141).4 SOBRE /I INTOR.114(..; i0 111NAI\7CEIRA REFERENTE 40 13ESA
OBJECT() DE CO.NSOIJDA2i0 CONTAS DOS BES

I. • Enquadramento

99. 0 BES aprovou e divulgou, nas suas demonstrações financeiras consolidadas

referentes ao exercício de 2012, o seguinte Balanço Consolidado:

ACTIVO
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Un. 1000 €
Caixa e disponibilidades em bancos centrais 1.377.541
Disponibilidades em outras instituições de crédito 681.077
Ativos financeiros detidos para negociação 3.925.399
Outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados 2.821.553
Ativos financeiros disponíveis para venda 10.755.310
Aplicações em instituições de crédito 5.426.518 1

Crédito a clientes • 47.706.392
Investimentos detidos até à, maturidade 941.549
Derivados de *cobertura 516.520
Ativos não correntes detidos para venda 3.277.540
Propriedades de investimento 441.988
Outros ativos tangíveis 931.622
Ativos intangíveis 555.326
Investimentos em associadas e filiais excluídas da
consolidação

580.982

Ativos por impostos correntes 24.648
Ativos por impostos diferidos 728.905
Provisões técnicas de resseguro cedido 3.804
Outros ativos 2.994.154
TOTAL DO ACTIVO 83.690.828
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CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Un. 1000 €

PASSIVO:
Recursos de bancos centrais
(dos quais do Sistema Europeu de Bancos Centrais)

10.893.320
(10.279.38 2)

Passivos Financeiros detidos para negociação 2.122.025
Recursos de outras instituições de crédito 5.088.628
Recursos de clientes e outros empréstimos 34.540.323
Responsabilidades representadas por títulos 15.424.061
Derivados de cobertura 125.199-
Contratos de investimento 3.413.563
Passivos não correntes detidos para venda 175.945
Provisõ es 236.950
Provisões Técnicas 1.577.408
Passivos por impostos correntes • 221.199
Passivos por impostos diferidos 154.015
Outros passivos subordinados 839.816
Outros passivos 1.145.602
TOTAL DO PASSIVO 75.958.084

CAPITAL PRÓPRIO:
Capital 5.040.124
Prémios de emissão 1.069.517
Outros instrumentos de capital 29.295
Ações próprias (6.991)
Ações preferenciais 193.289
Reservas de reavaliação (686.666)
Outras reservas e resultados transitados 1.328.630
Resultado do exercício 96.101
Interesses que não controlam 669.445
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 7.732.744
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO 83.690.828

100. Ó valor da rubrica "Crédito a Clientes" do balanço consolidado divulgado pelo BR.S,

com referência a 31/12/2012, era de 47.706.392 milhares de euros.
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101. 0 valor da rubrica "Ativos não Correntes Detidos para Venda" do balanço

consolidado divulgado pelo BES, com referência a 31/12/2012, era de 3.277.540

milhares de euros.

.102. 0 BES aprovou e divulgou, nas suas demonstrações financeiras consolidadas

referentes ao exercício de 2012, a seguinte Demonstração de Resultados

Consolidados:

Un. 1000 €
• 2012

luros e rendimentos similares 3.914.109
Juros e encargos similares J2.733.6011_,

. Margem financeira 1.180.508

Rendimentos de instrumentos de capital 72.604
Rendimentos de serviços e comissões 975.062
Encargos com serviços e cómissões , (181.144)

(59.408)Resultados de ativos e passivos avaliados ao justo valor através de
resultados
Resultados de ativos financeiros detidos para venda 600.206
Résultados .de reavaliação cambial (23.788)
Resultados de alienação de outros ativos (42.159)

• 62.257Prémios líquidos de resseguro
Custos com sinistros líquidos de resseguro (362.973)
Variações das provisões técnicas liquidas de resseguro 301.423
Outros resultados de exploração 118.246

Produto da atividade 2.640.834

Custos com pessoal (598.883)
Gastos gerais administrativos (442.120)

(108.074)Amortizações do exercício
Provisões liquidas de reposições e anulações (56.978)

(814.832)Imparidade do crédito líquida de reversões e recuperações
Imparidade de outros ativos financeiros liquida de reversões e (106.727)

163



Tribunal da Concorrência, Regulação eSupervisão
1° Julio —J1

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

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

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

recuperações
Impatidade de outros ativos líquida de reversões e recuperações (220.893)
Resultados de associadas e empreendimentos conjuntos (equivalência
patrimonial)

(80.891)

Resultado antes de impostos e de interesses que no controlam 211.436
Impostos

Correntes (135.350)
Diferidos 52.434

Resultado líquido do Exercício 119.836
Atribuível aos acionistas do Banco 96.101
Atribuível aos interesses que não controlam 23.735

103.  0 valor da rubrica "Imparidade do.Crédito Líquida de Reversões e Recuperações" da

. demonstração de resultados consolidados divulgada pelo BES, com referência a

31/12/2012, era de 814.832 milhares de euros.

104.  0 valor da rubrica "Juros e Rendimentos Similares" da demonstração de resultados

consolidados divulgada pelo BES, com referência a 31/12/2012, era de 3.914.109

milhares de euros.

105.  0 valor da rubrica "Margem Financeira" da demonstração de resultados

consolidados divulgada pelo BES, com referência a 31/12/2012, era de 1.180.508

milhares de euros.

106.  0 valor da rubrica "Resultado Líquido" da demonstração de resultados consolidados

divulgada pelo BES, com referência a 31/12/2012, era de 119.836 milhares de euros.

107. Nas suas demonstrações financeiras consolidadas referentes ao exercício de 2012, o

BES consolidou, pelo método de consolidação integral, informação financeira

relativa ao BESA.
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108. Para efeitos de consolidação da informação financeira relativa ao BESA, o BES

utili7ou informação financeira preparada pelo BEM..

109.  0 balanço do BESA a 31/12/2012 considerado pelo BES (antes de ajustamentos de

consolidação) para efeitos de consolidação nas suas contas (consolidadas) relativas ao

exercício de 2012, foi o seguinte:

Un. 1000 E
Descrição
Caixa e disponibilidades bancos centrais 426.379
Disponibilidades em outras instituições de crédito 31,961
Outros ativos financeiros ao jtisto valor através de resultados 44.621
Ativos financeiros detidos para negociação 909.642
Aplicações em instituições de crédito 1.086
Crédito a clientes 5.262.662
Ativos não correntes detidos para venda 757.972
Outros ativos tangíveis 466.701
Ativos intangíveis 9.626
Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação « 1.141
Ativos por impostos correntes -
Outros Ativos 28.958»
Total do Ativo .

-
7.940.749

Recursos de Bancos Centrais _ 427.774
•Recursos de outras instituições de crédito 3.898.991
Recursos de clientes e outros empréstimos 2.758.382
Passivos não correntes detidos para venda -
Provisões 3.032
Passivos por impostos correntes 22.386
Outros passivos subordinados 244
Instrumentos representativos de capital

.
-

Outros passivos 5.284
Total do Passivo 7.116.093

Capital 129.248
Reservas de reavaliação -
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Outras reservas e resultados transitados 642.242
Resultado liquido 53.166

Total de Capital 824.656
Total de Passivo + Capital 7.940.749

110. 0 valor da rubrica "Crédito a Clientes" do balanço do BESA a 31/12/2012

(considerado pelo BES para efeitos de consolidação nas suas contas) era de 5.262.662

milhares de euros.

111.  0 valor da rubrica "Ativos não Correntes Detidos para Venda" do balanço do BESA

a 31/12/2012 (considerado pelo BF -S para efeitos de consolidação nas suas contas),

era de 757.972 milhares de euros.

112. 0 valor da tubrica "Total de Capital" (Capital Próprio) do balanço do BESA a

31/12/2012 (considerado pelo BES para efeitos de consolidação nas suas contas),

era de 824.656 milhares de euros.

113. A Demonstração de Résultados do BESA a 31/12/2012, considerada pelo BES

(antes de ajustamentos de consolidação) para efeitos de consolidação nas suas contas

relativas ao exercício de 2012, foi a seguinte:
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114. 0

U n . 1000 €
D e s c r iç ã o ,

Resultado Financeiro 141.099
Serviço a clientes 121.476
Pr oduto Bancá r io Comer cia l 2 6 . 5 7 5

Resultados de Operações Financeiras
diversos

e 35.726

Pr oduto Bancá r io Tota l _298.301 '

Custos com pessoal (54.905)
(38.345)Gastos Gerais Administrativos

Depreciações e amortizações (9.706)
R esu l t a do Br u t o 195 .345

Impatidade do crédito (47.302)
Outras provisões (90.374)
R esu l t a do a n t es de im p o s t o s 5 7 .6 6 9

Impostos correntes 4.503
Impostos, diferidos -
Resu ltado após impostos . 53.166 -

Interesses minoritários -
ReSultado liqu id° do exer cício 53 .166

0 valor da. . .
interesses minoritartos
ReSultado liqu id° do exer cício 53 .166 rubrica

"Resultado Financeiro" da demonstração de resultados do BESA a 31/12/2012 era

de 141.099 milhares de euros.

1 1 5 .  0 valor da rubrica "Imparidade do Crédito" da demonstração de resultados do

BESA a 31/12/2012 era de 47.302 milhares de euros.

1 1 6 .  0 valor da rubrica "Resultado Liquido do Exercício" da demonstração de resultados

do BESA a 31/12/2012 era de 53.166 Milhares de euros.

1 1 7 .  0 BESA era, para além do próprio BES (individual), a entidade com maior

representatividade no ativo consolidado do Grupo BES.
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118. No âmbito da conceçào do plano de auditoria relativo às demonstrações financeiras

consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012, a KPMG classificou o BESA

como componente significativo do (Grupo) BES, por considerar tratar-se de um

componente com importância financeira individual para o (Grupo) BES.

119. A classificação do BESA como componente significativo do BES determinou, de

acordo com o plano de auditoria da KPMG para o exercício de 2012, a realização de

uma auditoria (completa) sobre a informação financeira preparada pelo BESA para

efeitos de consolidação nas contas consolidadas do BES.

120. A auditoria a efetuar sobre a informação financeira do BRSA tinha por objetivo a

emissão de uma opinião por parte da KPMG, enquanto auditor do (Grupo) BES,

sobre se as demonstrações financeiras consolidadas do BES, preparadas de acordo

com as International Financial Reporting Standards (".11-7115"), apresentavam de forma

verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição

financeira consolidada do Grupo BES, a 31 de dezembro de 2012.

121 .  0 Grupo BES designou a KPMG Angola para executar a auditoria sobre a

informação financeira preparada pelo BESA para efeitos de consolidação nas contas

do BES.

122. A KPMG aceitou a designação da KPMG Angola para executar a auditoria sobre a

informação financeira preparada pelo BESA para efeitos de consolidação nas contas

do BES.

123. A KPMG transmitiu à KPMG Angola, com vista à realinção da referida auditoria

sobre o "componente BESA", para efeitos da auditoria sobre as demonstrações
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financeiras consolidadas do BES, um documento onde fez constar instruções de

auditoria.

124. A KPMG identificou, nas instruções de auditoria que transmitiu à KPMG Angola,

urn conjunto de riscos significativos de distorção material nas demonstrações

financeiras do grupo (BES), devido a fraude ou erro, que considerava serem

relevantes para o escopo do trabalho a realizar pelos vários auditores dos

componentes (entre os quais se contava a KPMG Angola), enquanto parte do

trabalho de auditoria sobre as demonstrações financeiras do Grupo BES.

125: A KPMG fez constar nas referidas instruções de auditoria, entre outros, os seguintes

riscos significativos de distorção material, devido a fraude ou erro, das

demonstrações Etnanceiras do Grupo BES:

a) Inadequada valorização da carteira de crédito (imparidade do crédito), tendo em

consideração a pressão envolvente de aumento dos resultados e a melhoria dos rácios

(AV) ("Impairment of loan,rportfólio considering the current economic environment and the markets

pressure in terms of results increase and ratios improvement (AV.)");

b) Reconhecimento do Crédito sobre a margem financeira (CEA) ("Revenue recognition

— Net interest income (C.EA))".

126. A KPMG solicitou, ainda, nas referidas instruções, que os auditores dos

componentes (entre os quais se contava a KPMG Angola), lhe comunicassem,

atempadamente, quaisquer outros riscos significativos de distorção material, devido a

fraude ou erro, que fossem identificados, bem como as respostas a tais riscos.

127. A KPMG Angola transmitiu à KPMG, através de documento intitulado `Highlights

Inter im Memorandum - Audit ', assinado por Inês Filipe, em representação da KPMG
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Angola, e datado de 19 de outubro de 2012, a seguinte informação relativa ao risco

significativo identificado de "Inadequada valorkação (imparidade) da carteira de crédito" do

BESA:

" RiSk Short Description I Inadequada valorkação da carteira de crédito +  Juros
(imparidade do crédito), tendo em consideração () a extensão e completude da informação, (ii) a
complexidade associada e (iii) o elevado volume de transações

(•-)
Detailed Description / No âmbito do nosso trabalho de auditoria às demonstrações
financeiras do BESA planeamos efetuar uma revisão da carteira de credito do Banco com o objetivo
de concluir  sobre a adequação das perdas por imparidade registadas a 30 de setembro de 2012.
Para o efeito foi selecionada, corn base num ficheiro da carteira de crédito preparado e
dirponibilkado pelo Banco, uma amostra da carteira de crédito à data de 30 de setembro de 2012.
Relativamente ao juro proveniente da carteira de crédito concedido a clientes e reconhecido em
resultados do exercício, planeamos efetuar (i) uma avaliação do ambiente de controlo a nível do
sistema informático do BESA, que compreenderá a identificação, avaliação do desenho e realkação
de testes aos controlos chave a nível do sistema informático do Banco e (ii) o recalculo independente do
actual de juro a reconhecer (corn base cm informação extraída do sistema operacional do Banco) para
posterior comparação com o valor registado contabilisticamente, com vista a apurar a existência de
eventuais desvios.

(.- -)
Results/Findings, including the consideration of contradictory evidence in
assessing management' s judgements regarding accounting estimates
(applicable to significant risks and going concern risk; not applicable to
financial statement level risk):
À data deste memo, continuamos a aguardar a informação necessária à execução dos nossos
procedimentos substantivos sobre a carteira de crédito.

expectável que a informação sy'a disponibilkada até ao final do ano.
Relativamente à análise do ambiente de ~Polo a nível do sistema informático do banco no que
respeita ao cálculo e registo do actual do juro, a mesma encontra-se em fase de conclusão, não tendo
até à data deste memo, sido detetadas situações relevantes.
No que respeita ao recalculo do juro (teste substantivo), continuamos a aguardar que seja possível
efetuar a extração da informação do sistema do banco para posteriormente podermos efetuar o nosso

recalculo.
Adicionalmente, e no âmbito do nosso trabalho interino, tomámos conhecimento dos resultados de
uma análise de sensibilidade realiada pelo Banco Nacional de Angola (BNA), em Maio de
2012, no âmbito da supervisão e cujo objetivo foi identificar as potenciais vulnerabilidades no
agregado do Sistema Financeiro Angolano, e que, no caso do BESA, concluiu por um potencial
ajustamento às provisões do Banco ("em cenários de stress'), com referência a 31 de deembro de
2011, cujo montante seria abaixo da materialidade de auditoria definida para o Grupo.
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O referido exercício realizado pelo BNA baseou-se numa abordagem de análise de sensibilidade,
considerando sprinctaic variáveis: i) redução de 1 e 2 níveis de Risco, na classificação da carteira
de crédito; ü) subida de 1 e 2% das taxas de jury; Apreciação do AKZ .de 3% face ao USD e
depreciação do AKZ de 5% e 10% face ad USD.".

128. A KPMG Angola transmitiu à KPMG, através do mesmo documento 1--lisbhghts

Inter im Memorandum - Audit ', assinado por Inês Filipe, em representação da KPMG

Angola, e datado de 19 de outubro de 2012, a seguinte informaçãó relativa ao risco

significativo identificado de 'Revenue recognition sobre a margemfinanceird' do BESA:

" Risk Short Description / Revenue recognition sabre a margemlinánceira

( — )
Detailed Description / Estas rubricas têm um volume muito signcativo de transações e de
naturezas muitos distintas (títulos, crédito, aplicações e recursos). Adiciona/mente, a margem

• 'financeira é um indicador usado na análise dapeOrmance dos Bancos.
(..) •
Results/Findings, including the consideration of contradictory evidence in
assessing management' s judgements regarding* accounting estimates
(applicable to significant risks and going concern risk; not- applicable to
financial statement level risk):

Com base nos procedimentos de auditoria efectuados e na evidência obtida, concluímos favoravelmente
sobre a razoabilidade do valor da margem financeira registada pelo banco à data de 30 de setembro
de 2012 e reportada ao BES para efeitos de preparação das respectivas consolidadas com referência
à mesma data. Conforme referido no ponto anterior e não obstánte o trabalho entretanto realizado
ao eve/ da avaliação do ambiente do controlo interno, a extensão dos procedimentos substantivos que
nos propomos a efectuar sobre a periodiflcação de juros de crédito sobre clientes, está dependente da
qualidade e extensão da informação a disponibilizarpelo Banco sobre está rubrica."

129. A KPMG Angola identificou, no documento 'H(ghlights Interim Memorandum - Audit",

de 15 de fevereiro de 2013, os seguintes riscos significativos de distorção material

(que não haviam sido identificados pela KPMG nas suas instruções de auditoria):

a) "Incorreto cálculo e registo de valias cambiais";

b) "Carteira de imóveis do Banco — Existência, titularidade e valorização".
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130. Relativamente ao risco significativo "Carteira de imóveis do Banco — Existência,

titularidade e valorização", a KPMG Angola documentou o seguinte:

" Risk Short Description / Carteira de imóveis do Banco — Existência, titularidade e

valorização

( • .)
Detailed Description / Considerando a relevância da carteira de imóveis no balanço do
banco e a:
(i) subjetividade inerente à valorização dos ativos imobiliários;
(ü) 4:ficuldadeslmorosidade associadas ao registo formal de propriedades em Angola,
consideramos existir um risco significativo associado:
(:) ao valor realkável da carteira de imóveis do Banco;
(ii) à existência de documentação comprovativa da existência e titularidade dos imóveis detidos
pelo Banco,
respetivamente.
(—)
" Results/Findings, including the consideration of contradictory evidence in
assessing management' s judgements regarding accounting estimates
(applicable to significant risks and going concern risk; not applicable to
financial statement level risk):

A esta data, continuamos a aguardar a informação necessária .à execução dos nossos procedimentos
sobre a carteira de imóveis. Saliente-se, que este tema pela sua importância, particularmente ao nível
do mercado Angolano, tem sido acompanhado pela KPMG Angola junto do BNA, sendo que
considerando que à data da emissão da nossa opinião estatutária sobre as contas do ano 2011 o
Banco ainda não tinha finalizado o processo de documentação, entendemos incluir uma reserva por
limitação de âmbito. Não obstante este facto, para efeitos consolidados (Grupo BES) e depois de
recolher o feedback do Conselho de Administração do BESA, que considera tratar-se duma
dificuldade formal, inerente à realidade de Angola, e não uma situação que possa vir a *tar as
demonstraçõesfinanceiras do BESA e por conseguinte as contas consolidadas do BES, considerámos
que não se justificava a inclusão de qualquer reserva no reporte para o
Nesta data e tendo por base a informação que nos foi fornecida pelo Banco e que vamos analisar
cam referência a 31 de dezembro de 2012, é expectável uma melhoria a nível da informação, mas
provavelmente ainda haverá alguma insuficiência, facto que poderá influenciar a nossa opinião de
auditoria, nomeadamente para efeitos locais.
Sem prejuízo do acima exposto, gostávamos de reiterar que o julgamento formulado pela .KPMG
Angola em 2011, continua a revelar-se adequado na medida em que é expectável não apenas uma
melhoria da documentação sobro estes imóveis, como continua a não existir qualquer evidência de
impactos nas contas do Banco pela ausência de documentação el ou evidência de valorização,
existência e titularidade destes ativos.
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De acordo com a informação que nos foi transmitida pelo management do Banco, é expectável que
informação por nós solicitada venha a ser diiponibilkada até ao final do corrente ano.".

131. A KPMG integrou nos seus papéis de trabalho referentes. à auditoria sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES, o referido documento "Highlights Interim

Memorandum - Audit",de 19 de outubro de 2012.

132. 0 *trabalho de campo da auditoria sobre a informação finanCeira preparada pelo

BESA, com referência a 31/12/2012, para efeitos de consolidação • nas contas do
Grupo BES, foi executado por uma equipa constituída por colaboradores da KPMG,

com apoio de uma equipa da KPMG Angola.

133. A equipa responsável pela execução do trabalho de campo.(de ora diante, "a equipa

de trabalho de campo"), no âmbito da auditoria sobre o BESA, para efeitos da

auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES, incluía os

seguintes colaboradores da KPMG (que eram igualmente membros da equipa da

KPMG responsável pela auditoria sobre as contas do Grupo BES referentes ao

exercício de 2012, denominada "group engagement team'):

a) Filipe Brás;

b) Liliana Vanessa Assua Lopes (de ora em diante, "Liliana Lopes");

c) Luis Soares da Silva Arede de Carvalho (de ora em diante, "Luís Carvalho");

d) Ana Catarina Barbosa André (de ora em diante, "Ana André");

134. Para além dos referidos colaboradores da KPMG, colaborou também nos trabalhos

de auditoria ao BESA uma equipa da KPMG Angola, constituída por colaboradores

com a categoria de staff.
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135. Os colaboradores da KPMG Angola auxiliaram a equipa da KPMG, essencialmente,

na realização do trabalho de natureza administrativa, como seja a obtenção de

informação junto do BESA e a realização de cópias, não tendo realizado análises

sobre a imparidade da carteira de crédito do BESA.

136. No âmbito da referida auditoria sobre .o BESA (para efeitos da auditoria sobre as

contas consolidadas do BES), Filipe Brás desempenhou a função de senior manager e

foi o responsável pelo trabalho de campo, tendo, enquanto tal:

a) efetuado a revisão do trabalho efetuado pelos demais membros da equipa de

trabalho de campo;

b) assumido funções de ligação e reporte aos sócios (da KPMG) Sikander Sattar,

Inês Viegas e Fernando Antunes.

137. No âmbito da mesma auditoria, Liliana Lopes desempenhou a função de manager, e

Ana André a função de senior, tendo ambas participado nos trabalhos de campo sobre

a carteira de crédito do BESA, e ainda sobre parte da carteira de imóveis detidos

(diretamente) por esse banco.

138.. No âmbito da referida aúditoria sobre o BESA, para efeitos da auditoria sobre as

contas consolidadas de 2012 do BES, Luís Carvalho desempenhou a função de senior

e esteve sobretudo envolvido na auditoria sobre os fundos de investimento

imobiliário detidos pelo BESA (entre os quais o Fundo BESA Valorização),

incluindo sobre a valorização dos imóveis detidos pelos mesmos.

139. Liliana Lopes e Ana André reportaram a Filipe Brás as limitações e os resultados das

análises por si efetuadas sobre as carteiras de crédito e de imóveis do BESA, no
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âmbito e para efeitos da auditoria sobre as: contas consolidadas do BPS referentes a

2012.

140. Filipe Brás reportou a Inês Viegas, Fernando Antunes e Sikander Sattar, as

limitações, resultados e condusões das análises efetuadas pela equipa de campo no

âmbito dá auditoria sobre o BESA, designadamente, sobre *a carteira de crédito e

sobre os imóveis detidos pelo BESA.

141. A auditoria efetuada pela equipa de trabalho de campo sobre o' BESA, para efeitos da

auditoria sobre as demonstrações 'financeiras consolidadas de 2012 do BPS, foi

acompanhada por Sikander Sattar, Inês Viegas, Fernando Antunes e, entre o final de

2012 e o início de 2013, também por Inês Filipe.

142. Para além do trabalho de campo realizado, em Angola, pelos referidos colaboradores

da KPMG, a auditoria sobre o BESA envolveu também a'realizaçâo de trabalhos de

análise e tratamento 'de informação financeira relativa ao BESA recolhida em Angola

(referente, designadamente, a carteiras de crédito e de títulos e break downs de rubricas

contabilisticas), cuja execução foi levada a cabo em Portugal, por colaboradores da

Arguida, nas instalações desta última, em Lisboa.

143. Os colaboradores da KPMG que participaram, no âmbito da auditoria sobre o

BESA, nos trabalhos de campo (em Angola), colocaram no programa (informático)

de auditoria utili7ado pela Arguida, designado "E -audit", as conclusões do trabalho

efetuado até à data, documentos digit2lizados, e demais informação recolhida em

Angola relativa ao BESA (designadamente, a carteiras de crédito e de títulos e break

downs de rubricas contabilísticas), que passaram a poder ser acedidos e trabalhados

em 'Portugal pela KPMG.
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144. A KPMG Angola transmitiu à KPMG, atravé de documento intitulado "Interoffice

Audit Report on Financial Information Prepared for Consolidation Purposes'', assinado por

Inês Filipe, e datado de 15 de fevereiro de 2013, a seguinte opinião relativa à

auditoria efetuada sobre a informação financeira preparada pelo BESA (para efeitos

de consolidação nas contas do Grupo BES referentes a 2012):

"We have audited the financial information prepared for consolidation purposes of Banco Espírito
Santo Angola ("the Compaty"), on the accomparying financial reporting pack.age. We conducted
our audit in accordance with the KPMG Audit Manual — Interndtional
The An,golan Industrial Tax Code allows the deduction to taxabale income of all income from
Angolan State public debt securities.
For purposes of determining the amount of Industrial tax ('Imposto Industrial') pcgable, the
Company has been deducting all the financial income associated with transaction with Angolan
State. Until this date, the Bank has not presented us with the demonstration that this
understanding/practice is in accordance with de Angolan tax legislation, therefore we cannot
conclude about the reasonableness of the amount of Imposto Industrial' recorded under the caption
7mpostos Correntes" of the accomparyingfinancial repotting package.
In our opinion, except for the effects of such a,justements,'#* any, as might have been determined to
be necessary had we been able to satisb ourselves as to the amount of 'Imposto Industrial' recorded
under the caption 'Impostos Correntes', the financial information prepared for consolidation
purposes as of and.* the year ended 31 december 2012, has been prepared, in all material respects,
in conformity with the instructions issued 19, the group management of Banco Espirito Santo's to
components.
This report is intended solebi for use ly KPMG Portugal! KPMG Luxembourg in connection with
its audit of Banco Espirito Santo's consolidation financial statements as of and for the year ended
31 december 2012 and should not be used for any other purpose."

145. A KPMG integrou o documento "Interoffice Audit Report on Financial Information

Prepared for Consolidation Purposes", de 15 de fevereiro de 2013, nos seus papéis de

trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de 2012 do Grupo BES.

146. Para além do referido documento, e juntamente com o mesmo, a KPMG Angola

disponibilizou também à KPMG um outro documento intitulado "Highlights
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Completion Memorandum - Audit", igualmente assinado por Inês Filipe ern
*representação da ICPMG Angola e datado de 15 de fevereiro. de 2013, no qual fez

constar, relativamente à. auditoria efetuada sobre o BESA, entre outra, informação

sobre:

a) o balanço do BESA a 31 de dezembro de 2012, preparado com base nas IFRS;

b) a demonstração de resultados do BESA a 31 de dezembro de 2012, preparada

com base nas IFRS;

c) os níveis de materialidade definidos no âmbito e para efeitos da auditoria sobre o

componente BESA, que foram: •
i) Materialidade (do componente): 12.095.000,00 USD;

ii) Materialidade de performance/execução (do componente): 9.069.000,00 USD;

d) os procedimentos de auditoria efetuados para dar resposta aos riscos significativos

identificados de i) "Inadequada valorização (imparidade) da carteira de crédito", ii)

"Revenue recognition sobre a margem financéira", "Existência, titularidade e

valorização da carteira de imóveis", e respetivas conclusões.

147. A KPMG Angola fez constar no documento "Highlights Completion Memorandum

Audit" de 15 de fevereiro. de 2013,. rélativamente à auditoria efetuada sobre a

valorização (imparidade) da carteira de crédito do BESA (incluindo juro corrido), a

séguinte informação:

" Risk short description / Inadequada valorkação da carteira de crédito + juros (imparidade
do crédito) tendo em consideração (i) a extensão e completude da informação, (ii) a complexidade
associada e (iii) o elevado volume de transações.

(• • .)
Detailed description / No âmbito no nosso trabalho de auditoria às demonstraçãesfinanceiras
do Banco Espírito Santo Angola, efetuámos uma revisão da carteira de crédito do Banco corn o
objetivo de concluir sobre a adequação das perdas por imparidade registadas no final do exercício de
2012. Para o efeito foi selecionada, com base _rim ficheiro da carteira de crédito preparado e
disponibilkado pelo Banco, uma amostra da carteira de crédito do BESA à data de 30 de setembro
de 2012.

( • .)
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Results/.Findings, including the consideration of contradictory evidence in
assessing management' s judgements regarding accounting estimates
(applicable to significant risks and going concern risk not applicable to
financial statement level risk):

A data deste memorando, e à semelhança do que foi reportado pela KPMG Angola à Equipa
Central da .KPMG com referência a 31 de deembro de 2012, o BESA continua a não dispor de
um sistema informático que permita a identificação efetiva de (i) operações de crédito que firam
objeto de restruturação; e (ii) do grupo económico em que cada cliente se insert', pelo que não nos foi
possível concluir a esta data sobre a adequação do montante da Provisão para Créditos de
Liquidação Duvidosa, face aos requisitos estabelecidos no Aviso 3/2012 do Banco Nacional de
Angola.
Voltamos a erycatkar que estas insuficiências, bem como as lacunas existentes nos processos
administrativos (sobretudo ao nível da integralidade da documentação constante de alguns dossiers de
crédito), foram durante 2011 e 2012 objeto de acompanhamento regular pelo BNA junto da

, Comissão Executiva do Banco.
A KPMG Angola e de forma a recolher evidência de auditoria, manteve a execução de um conjunto
de procedimentos com vista à identificação de eventuais riscos de crédito, pelo que foram incluídos na
fase de planeamento entre outros aspetos: (i) a atuali.zação do conhecimento do negócio do BESA,
(it) a avaliação do risco face às circunstâncias; e (iii) a definição da abordagem de auditoria face aos
riscos identificados e tendo em, consideração as asserções relevantes e o nível de materialidade
aplicável Com base nesse planeamento, foram desenhados procedimentos que permitissem endereçar
os testes de conformidade e os testes à asserção de valoriação, nomeadamente os seguintes:
- Abordagem baseada nos controlos (testes ao desenho e à operacionalidade dos controlos) com vista a
garantir  as asserções acima referidas e adicionalmente garantir  a Integralidade do crédito a clientes.
Ao nível destes procedimentos foram identificadas deficiências e que serão devidamente incluídas no
Relatório de Controlo Interno;
- Revisão analítica de indicadores de qualidade de risco de crédito, tendo por base a informação
residente nos registos contabiaicos do Banco, nomeadamente quanto à classificação da carteira de
crédito conforme avaliada pelo Conselho de Administração do BESA e enquadrada nos níveis de
risco definidos pelo BNA; e,
- Seleção de uma amostra de clientes, com vista a proceder a uma avaliação do risco de crédito.
Relativamente a esta componente do trabalho, nesta data, o Conselho de Administração do BESA
não nos dispnibilkou toda a informação sobre um conjunto de dossiers, face à existência das já
referidas insuficiências do sistema informático e a lacunas nos processos administrativos, incluindo o
registo de colaterais.
Embora existindo estas limitações, e que nos impossibilitam de proceder à avaliação quanto ao
cumprimento dos requisitos estabelecidos no Aviso n.° 312012 do BNA, consideramos que:
- Com base nas discussões mantidas com a Comissão Executiva e com a Area de Risco do BESA,
que asseguram o acompanhamento regular da carteira, foi-nos confirmado não existirem situações a
declarar que possam pôr em causa a recuperabilidade dos valores do crédito, nomeadamente porque
as situações de falta de completude ao nível dos dossiês de crédito estarão essencialmente relacionadas
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com créditos concedidos a entidades cult)! Accionistas e/ou Beneficiários de referência têm uma
posição muito relevante na economia angolana e com actuação em sectores chave da economia lotrg
não havendo qualquer risco quanta à recuperabllidade dos créditos estando os mesmos em situação de
peOrming;
- elevada cobertura da carteira de crédito por promessas de hOoteca sobre colaterais reais que a
Comissão Executiva considera de boa qualidade, assumindo a capacidade de o BESA tomar posse
do ativo subjacente;
- a Comissão Executiva do Banco considera que, embora existam problemas ao nível da sua
firmalização el ou registo predèai circunstância que se verifica transversalmente em Angola, em
termos <gerais os colaterais associados à carteira de crédito conferem segurança quanto à
recuperabilidade dos créditos;
- é aceite generalkadamente pelt, ,wercado bancário como exigência da realidade económica — que o
banco tome e aceite como garantia promessa de hipoteca ou penhor, cuja formalização (e portanto'
também aferição de cumprimento ou incumprimento) virá a ocwrerposteriormente;
- face ao histórico• de perdas assoff:radas à carteira de crédito do Banco, cujos níveis de sillistralidade
registados em anos anteriores estão alinhados com a tendência de mercado;
- análise de sensibilidade realiada pelo BNA, em Maio de 2012, no âmbito da supervisão e cujo
objetivo foi idenqicar as potenciais vulnerabilidades no agregado do Sistema Financeiro Angolano e
que no caso do BESA concluiu por um potencial cg'ustamento às provisões do Banco 'rem cenários
de stress") e cujo montante seria abaixo da materialidade de auditoria definida para o Grupo; e
- de acordo com a informação queji preparada pelo banco a partir dos seus registos contabilisticos, e
de acordo com o critério de classificação di risco de crédito do BNA, cerca de 97% da carteira de
crédito corresponde a processos de risco baixo e que a cadeira de risco szovior está coberta por
provisões em cerca de 78%,
Não sera expectável que resultem impactos materialmente relevantes, numa ótica consolidada, ou
se/a, relativamente às demonstrações financeiras do Grupo BES, preparadas de acordo com as
.1FRS, ratão pela qual as limitações de âmbito referidas anteriormente não implicam, a emissilo da
opinião, tom reservas. Importa ainda salientar que as normas internacionais de contabilidade,
nomeadamente a LAS 39,, adoptam um princípio de apreciação distinto do Aviso 3/2012 do
BNA, que se centra, não mim calculo em função da mera data do venciMento, mas num juízo de
e3cpectativa de recuperação (nomeadamente em função das garantias existentes e/ou do património
executável, seja património existente e/ou proveniente de cash -flows futuros), só havendo que registar
como imparidade o eventual défice que daí possa surgir, numa vertente de apreciação económica.
Sem prejuízo da nossa conclusão para efeitos de reporte ern base consolidada (Grupo BES),
informamos, que ao nível do nosso Relatório de Auditoria Independente, iremos avaliar em conjunto
com a .Comissão Executiva do BESA e em alinhamento com o BNA, o eventual impacto ao nível
da nossa opinião de auditoria, nomeadamente quanto à necessidade de incluir uma qualificação por
limitação de âmbito relacionada com a avaliação do nível de provisionamento no âmbito do Aviso n.°
312012 do BNA".
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148. A KPMG Angola fez constar no documento "Highlights Completion Memorandum-

Audit" de 15 de fevereiro de 2013, relativamente à auditoria efetuada sobre os

Proveitos de Crédito (juros) associados à carteira de crédito do BESA e por esse

banco reconhecidos nos respetivos resultados do exercício de 2012, a seguinte

informação:

" .Risk Short Description / Revenue Recognition sabre a margem financeira

(. •.)
Results/Findings, inc.luding the consideration of contradictory evidence in
assessing management' s J udgements regarding accounting estimates
(applicable to significant risks and going concern risk; not applicable to
financial statement level risk):
Com referência a .31 de deembrv de 2012 e.tendo ongem nos mesmos problemas informáticos,
nomeadamente a impossibilidade da extração do sistema operacional, que limitaram a avaliação da
adequação do montante da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, face aos requisitos
estabelecidos no Aviso n.° 312012 do Banco Nacional de Angola, não nos foi possível obter
informação de suporte suficiente e apropriada para concluir acerca da raoabilidade dos Proveitos de
Crédito.
Esta limitação tem particular relevância ao nível da apresentação das demonstrações financeiras,
apresentadas com base em CON77F, dado que para efeitos regulamentares, de acordo com o Aviso
n.° 312012, os Proveitos de Créditos Associados a operações de crédito em incumprimento há mais
de 60 dias deverão ser anulados do balanço, independentemente da sua recuperabilidade económica.
Não obstante esta limitação e considerando os procedimentos descritos no ponto relatirm à `Carteira
de Crédito", incluindo a expectativa da Comissão Executiva e Direcção de Risco de Crédito quanto
à Recuperabilidade económica dos juros registados pelo Banco e ainda ao facto de historicamente se
tratar de uma área que não regista ajustamentos de auditoria relevantes, não será expectável que
resultem impactos materialmente relevantes, numa ótica consolidada, ou seja, relativamente às
demonstrações financeiras do Grupo BES, preparadas de acordo com as "FRS; raão pela qual as
limitações de âmbito referidas anteriormente não implicam, a emissão de opinião, com reservas.
Sem pny'uko da nossa conclusão para efeitos deste reporte em base consolidada BES),
informamos que ao nível do nosso Relatório de Auditoria independente, iremos avaliar em conjunto
com a Comissão Executiva do BESA e em alinhamento com o BNA, o eventual impacto ao nível
da nossa opinião de auditoria, nomeadamente quanto à necessidade de incluir uma qualificação por
limitação de âmbito relacionada com o reconhecimento dejuros em Proveitos de Crédito no âmbito do
Aviso n.°3/2012 do BNA.
Excepto quanto ao foi acima referido relativamente aos Prvveitos de Crédito, concluímos
favoravelmente sobre a raoabilidade do valor da margem financeira registada pelo banco à data de
31 de dezembro de 2012 e reportada ao BE.S' para -'eitos de preparação das respectivas contas
consolidadas com referência à mesma data."
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149. A ICPMG Angola fez constar no "Highlights Completion Memorandum Audi t ' de 15 de

fevereiro de 2013, relativamente à auditoria efetuada sobre a existência, titularidade e

valorização da carteira de imóveis do BESA, a seguinte informação:

" Risk Short Description / Carteira de imóveis do Banco — Existência, titularidade e
valorização.
Detailed Description I Considerando a. relevância da carteira de imóveis no balanço do banco
e

•(i) subjetividade inerente à valorkação dos atit;os imobiliários;
(ii) dificuldades/ morosidade associadas ao resisto formal de propriedades em Ansola,
consideramos existir um risco signOcatipo associado:
(i) ao valor realkável da carteira de imóveis do Banco;
(ir) à existência de documentação comprovativa da existência titularidade dos imóveis detidos pelo
Banco,
itTetivamente.
( • .)
Results/Findings, including the consideration of contradictor), evidence in
assessing management' s judgements regarding accounting estimates
.(applicable to si4mificant risks and going concern risk; not applicable to
financial statement level risk):.
No âmbito do nosso de trabalho de auditoria, solicitámos ao banco a disponibilkação de
documentação (CP VC, escrituras, etc.) comprovativa da existência e titularidade dos imóveis
registados nas respetivas demonstrações financeiras.
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Considerando o facto do processo administrativo em Angola de registo de propriedade (e subsequente
transmissão de direitos) estar sujeito a procedimentos burocráticos complexos e demorados, não nos
foi possível até esta data, para um conjunto de imóveis, obter a documentação comprovativa da
respetiva titularidade pelo Banco. Saliente-se, no entanto, que esta situação é transversal no mercado
angolano, pelo que não reflete necessariamente um problema grave de controlo por parte do BESA.
.Saliente-se a este propósito que face à situação reportada à EquOa Central, com refèrência a 31 de
dezembro de 2011, verificámos uma evolução positiva tendo o Banco apresentado à RPMG Angola
pane da documentação em falta naquela data.
Assim, para o referido conjunto de imóveis, desenvolvemos procedimentos de auditoria alternativos,
nomeadamente, a verificação in -loco da existênciafísica, por amostragem, dos referidos imóveis, tendo
concluído ao nível desta asserção satisfatoriamente.
Ern termos de validação da titularidade dos imóveis, importa salientar que, relativamente:
I) aos imóveis de uso próprio, no âmbito da nossa "inspecção física a uma amostra" foi-nos possível
constatar que, de facto, os referidos imóveis são utilizados pelo banco para a sua actividade (tratam-
se de agências do Banco e imóveis ocupados por departamento de back office do Banco");
it) aos restantes imóveis, conseguimos suportar a titularidade pelo Banco, nomeadamente através da
validação de facturas de custos suportados pelo Banco associados aos mesmos, quando aplicável. •
Relativamente à valorização dos imóveis, svlicitámos ao Banco a disponibilização de documentação
de forma a poder concluir sobre a respetiva adequação. Fomos informados pelos responsáveis' do
Banco que ainda se encontra em curso o levantamento da informação integral relativa à valorização
de alguns imóveis, pelo que a esta data não nos foi facultada documentação de suporte para a
valorização de um conjunto de imóveis.
Não obstante e tendo em conta:

o valor pelo qual os referidoS imóveis se encontram registados nas contas do Banco;
(ii) a zona geogrâfica onde os mesmos se localizam; e
(iii) a evolução de preps verificada no mercado imobiliário Angolano nessas mesmas zonas,
consideramos que não é expectável a existência de desvios materiais em termos de valorização da
carteira de imóveis re,gistada.nas contas do Banco à data de 31 de dezembro de 2011, pelo que para
efeitos de reporte em base consolidada (Grupo BES), consideramos ter reunido a evidência de
auditoria suficiente para concluir sati.Y.atoriamente sobre os referidos imóveis.
Não obstante a nossa conclusão mencionada no parágrafo anterior, informamos que face i) à
conjuntura nacional a nível de setor bancário em Angola no que respeita ao tema da comp/etude de
informação e à posição do BNA relativamente a este tema, iremos avaliar em conjunto com a
Comissão Executiva do BESA e em alinhamento com o BNA, o eventual impacto ao nível da
nossa opinião de auditoria sobre as contas estatutárias, nomeadamente quanto à necessidade de
incluir uma qualificação, por limitação de âmbito, relativamente à referida completude de
informação".
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150. A KPMG integrou o documento "Iliffili,ghts Completion Memorandum - Audit' de 15 de

fevereiro de 2013. nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício

de 2012 do Grupo BES.

151. A KPMG Angola disponibilizou ainda à KPMG, juntamente com o documento

".Highlights Completion Memorandum - Audit', um relatório ("Summaty of Control

Deficiencies"), igualmente assinado por Inês Filipe e datado de 15 fevereiro de 2013,

sobre o sistema de controlo interno do BESA, no qual identificou:

a) um conjunto de deficiências detetadas no sistema de controlo interno do BESA;

b) a respetiva data de deteção;

c) a área funcional a que tais deficiências respeitavam;

d) o grau de risco que considerava estar associado às mesmas;

e) as •suas recomendações, face às deficiências detetadas.

152. Relativamente ao processo de crédito, as deficiências identificadas e documentadas

pela.ICPMG Angola foram as seguintes:
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Proces
so

Area
Funcional

Data
de

deteç
ão

Deficiência /
oportunidade
de melhoria

Recomendações Grau
de

Risco

•

Crédito
Direção de
Risco e
Controlo de
Crédito

2011

Verificamos a
existência de
constrangiment
os • ao nível do
sistema
in formático
core do Banco
(Flexcube),
nomeadamente
ao nível da
extracção de
informação,
facto que não
permite
assegurar um
adequado
controlo do
cálculo das
provisões
regulamentares
de acordo com
os requisitos do
Aviso n°
3/2012 do
BNA.

Devido aos
referidos
constrangirnent
os o cálculo das
provisões
regulamentares
é efetuado
manualmente
em ficheiros

Recomenda-se a
implementação de uma
nova solução
tecnológica que mitigue
os riscos operacionais
que a atual aplicação

, oferece.

Não obstante es ta
recomendação,
gostaríamos de reforçar
de que a existirem
eventuais impactos nas
demonstrações .
financeiras, apenas se
materializam . ao nível
das contas estatuárias

Elevad
o
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Excel.

Todos
(i.e.,
todos
os
process
os, nos
quais se
incluía
o
process
o de
crédito)

Todas 2007
Constata-se que
o exercício dos
controlos
baseia-se, em
algumas
situações, em
procedimentos
não
formalizados
em normativo
interno,

Verifica-se, em
algumas
situações, a
ausência ou
insuficiência de
evidencias que
permitam
comprovar a
realilação. dos
controlos pelas
Direções /
Áreas do
Banco.

Equacionar. a
elaboração/atualização e
disponibilização do
normativo interno do
banco corn o objetivo
de:
- Formalização dos
procedimentos de
controlo identificados;

Formalização da
atribuição . de
responsabilidades pela
execução dos
procedimentos de
controlo identificados; e
- Definição • da
obrigatoriedade de
colocação da evidencia
formal que ateste a
execução dos controlos
identificados.

Médio
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153. A KPMG integrou o referido relatório nos seus papéis de trabalho referentes à

auditoria sobre o exercício de 2012 do Grupo BES.

154. A 25 de fevereiro de 2013 foi realizada urna videoconferência entre Inês Filipe (em

representação da KPMG Angola) e Fernando Antunes (em representação da

KPMG), para discussão do reporte efetuado a 15 de fevereiro de 2013, relativo às

demonstrações financeiras do BESA, para efeitos das contas consolidadas do BES,

referentes a 31 de dezembro 2012.

155. A KPMG integrou nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES, um memorando/resümo da videoconferência,

igualmente datado de 25 de fevereiro de 2013, elaborado e assinado por Fernando

Antunes.

156. A KPMG documentou nos seus papéis de trabalho terem sido abordados, na referida

videoconferência, cinco temas relacionados corn as situações detetadas pela KPMG

Angola no âmbito da auditoria efetuada sobre as contas do BESA, e que

segundo o reporte final desse auditor de 15 de fevereiro de 2013, ter impacto sobre

as demonstrações individuais do BESA, preparadas de acordo com o Plano de

Contas das Instituições Financeiras (CONTIF), designadamente:

i) "Insuficiente informação para concluir sobre a adequação do montante resistado na rubrica

Provisão para Créditos de Liquidação -Duvidosa, face aos requisitos estabelecidos no Aviso

3/ 2012 do Banco Nacional de AnsolcP

ii) "Insuficiálte informação do sistema operacional do BESA para que a KPMG Angola pudesse

testar o juro reconhecido em resultados do exercício proveniente da carteira de crédito concedido a

clientes".
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iii) "Insuficiente informação sobre a carteira de imóveis do banco, registada na rubrica Bens não de

uso proprio, para que a KPMG Angola possa concluir acerca da adequada valorkação dos

mesmos";

iv) "Insuficiente informação sobre a existência, titularidade e valorkação de imóveis no montante de

11.991.244 milhares de AOA, pelo que a KPMG Angola não se pode pronunciar sobre a

rakvabilidade desse montante",

v) "Insuficiente informação para concluir sobre a raoabilidade do montante registado em provisões

para contingénciasfiscais existentes."

157. A KPMG fez constar no referido memorando de videoconferência informação

relativa à auditoria efetuada pela KPMG Angola sobre a valorização da carteira de

crédito do BESA, e sobre a verificação e/ou avaliação efetuada pela KPMG desse

trabalhõ, a propósito do tema "Insuficiente informação para concluir sobre a adequação do

montante registado na rubrica Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, face aos requisitos

estabelecidos no Aviso 3/2012 do Banco Nacional de Angola", nos seguintes termos:

"A KPMG Angola efictuou uma revisão da carteira de crédito do Banco com o objectivo de concluir
sobre a adequação das perdas por imparidade registadas no final do exercício de 2012. Para o efeito
foi selecionada uma amostra da carteira de crédito do BES Angola à data de 31 de Deembro de
2012.
De acordo com o que me foi transmitido pela IF [Inês Filipe], à data do reporte efectuado à equipa
central, o BESA continua a não dispor de um sistema informático que permita a identificação
efectiva de (i) operações de crédito que foram objecto de reestruturação e (ii) do grupo económico em
que cada cliente se insere, não tendo sido possível concluir a esta data, pela equipa da .KPMG
Angola, sobre a adequação do montante da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, face
aos requisitos estabelecidos NO Aviso n.° 212012 do Banco Nacional de Angola.
Esta limitação, de acordo com a KPMG Angola, irá dar origem a uma Reserva às Contas do
BESA, no Relatório do Auditor Independente para reporte de contas locais, que se encontra ainda
em discussã o com BESA.
Assim como referido no reporte à equOa centra‘ a IF [Inês Filipe] mencionou que, não obstante
as insuficiências acima referidas, bem como as lacunas existentes nos processos administrativos
(sobretudo ao nível da integralidade da documentação constante de alguns dossiers de crédito), foi
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.possível concluir pela adequação das provisões económicas registadas pelo BESA para efeitos de
repo?* ao BES de acordo com os EFRS.
De acordo com as informações que foram transmitidas à equipa da KPMG Angola, no decurso de
reuniões mantidas com a Comissão Executiva do BESA e pela Direcção de Risco de Crédito, não
existem situações incluídas na carteira susceptíveis de colocar em causa a recuperabilidade do crédito
concedido pelo BESA. Foi expressamente referido pela Comissão Executiva do BESA que as
situações de falta de completude ao nível dos dossiers de crédito, estão relacionadas corn créditos
concedidos a entidades de interesse relevante para a economia local, não havendo qualquer risco
quanto à recuperabilidade dos créditos estando os mesmos peormantes.
Foi ainda referido pela IF [Inês Filipe], que não se encontram a serformalizadas pelo BESA, as
reuniões do Conselho de Crédito, onde os mesmos são aprovados.
No processo de revisão da carteira de crédito do Banco com referéncia a 31 de Dezembro de 2012
foram analisadas 332 operações de crédito (re.speitantes a 198 clientes), correspondentes a
aproximadamente 81% do crédito total concedido.
Com base na documentação e explicações apresentadas pela KPMG Angola foi possível verificar que
parte significativa dos créditos mais relevantes do BESA encontram-se colateralizados por imóveis,
reduzindo de forma signOcativa o risco de crédito do BESA
Foi, no entanto, referido que a maior park dos colaterais associados ao crédito estão sob a forma de
promessas de hipoteca, dado o facto do processo administrativo em Angola de registo predial
subsequente transmissão de direitos estar sujeito a procedimentos burocráticos complexos e
demorados.
É política do Banco solicitar uma avaliação (por avaliadores independentes), a todos os colaterais
reais dados como gárantia ao Banco, no momento da concessão do crédito, sendo utilizado de modo
preferencial o avaliador Proprime, um dos mais conhecidos peritos avaliadores do mercado Angolano.
Com base na documentação e explicações apresentadas pela .KPMG Angola foi possível verificar que
os maiores 30 créditos do BESA, correspondentes a 58% da carteira de crédito concedido,
encontram-se colateralizados cm 45%. Se excluirmos 4 clientes do To 30 que não possuem
colaterais, a percentagem de Cobertura sobe para 51%. Estes 4 créditos

estão relacionados com entidades de interesse
relevante para a economia local, não havendo qualquer risco quanto à recuperabilidade dos créditos
estando os memos peormantes.
A I F [Inês Filipe] referiu ainda que, de acordo com a informação que foi preparada pelo Banco, a
partir dos seus registos contabilísticos, e de acordo com o critério de classificação de risco de crédito do
BNA, em 2012, cerca de 97% da carteira de crédito correspondia a pn9cessos de risco baixo e que a
carteira de risco superior estava coberta por provisões em cerca de 78%, não sendo assim expectável
que daqui decorram impactos materialmente relevantes, numa o'ptica consolidada, ou seja,
relativamente às demonstrações financeiras do GINPO BES de 2012, preparadas de acordo com as
1FRS.
Refira-se ainda, a título de reforço e corroboração externa, que em Maio de 2012 o BNA procedeu
a uma análise de sensibilidade (stress tests) com vista a aferir  os impactos nos principais indicadores,
nomeadamente no rácio de capital e na insuficiência de provisões do BESA, de determinadas
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variaçies nomeadamente do downgrade da classificação de risco da carteira de crédito. Das análises
efectuadas pelo BNA ao BESA, os impactos ao nível do provirionamento não seriam
materialmente relevantes e o impacto no rácio de solvabilidade seria residuaL"

158. A KPMG fez constar no referido memorando de videoconferência informação

relativa à auditoria efetuada pela KPMG Angola sobre os juros reconhecidos pelo

BESA em resultados do exercício de 2012 (provenientes da carteira de crédito desse

Banco), e sobre a verificação e/ou avaliação efetuada pela KPMG desse trabalho, a

propósito do tema insuficiente informação do sistema operacional do BESA para que a

KPMG Angola pudesse testar ojuro reconhecido em resultado do exercício proveniente da carteira de

crédito concedido a cliente", nos seguintes termos:

"Com base na documentação e explicaçô'es apresentadas pela KPMG Angola foi possível verificar

que parte signUicativa dos créditos mais relevantes do BESA encontram-se colateralizados por

imóveis, reduzindo de forma sign#icativa o risco de crédito do BESA. Estes colaterais incidem

igualmente sobre os juros corridos pelo que foi possível concluir pela adequação dos juros registados

pelo BESA para efeitos de reporte a'o BES de acordo com os LEES."

159. A KPMG fez constar no referido memorando de videoconferência informação

relativa I auditoria efetuada pela KPMG Angola sobre os imóveis registados na

rubrica 'Tens Não de Uso Próprio" do balanço do BESA, e sobre a verificação e/ou

avaliação* efetuada pela KPMG desse trabalho, a propósito do tema "Insuficiente

informação sobre a carteira de imóveis do banco, registada na rubrica Bens não de uso pro'prio, para

que a KPMG angola possa concluir acerca da adequada valorkação dos mesmos", nos seguintes

termos:

"Até 31 de Dezembro de 2011, o BESA tinha registado na rubrica Bens não de uso prv'prio,
imóveis que não faziam parte integrante das instalafiles do Banco Espírito Santo Angola, SA,
.nem se destinavam à prossecução do seu objecto social, no montante de 37.845.257 milhares de
AO A.
Nessa data estava em curso um levantamento exaustivo (la informação integral relativa à existência,
titularidade e valorização dos referidos imóveis, pelo que em 2011 não foi passive/ concluir acerca da
adequação do montante registado na referida rubrica.
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Durante o exercício de 2012, foi constituído o fundo BESA Valorização para o qual foi
transferida uma parte dos imóveis acima referidos no montante de 75.580.011 milhares de AOA
(37.845.257 milhares de AOA em 2011). No entanto, de acordo com o enquadramento que nos
foi apresentado da operação, as unidades de participação do Fundo foram integralmente subscritas
pelo BESA através da entrada em espécie destes imóveis e a realização daparCela remanescente em
dinheiro. Face à substância da operação, não existiu lugar ao desreconhecimento dos referidos activos
pelo que se mantêm as questões identificadas em 2011.
Considerando que o BESA ainda se encontra, à presente data, a proceder ao levantamento
exaustivo da informação integral relativa à valorização dos imóveis, não é passive', à KPMG
Angola, concluir acerca da adequada valorização dos mesmos.
Saliente-se que foram disponibilizados em 2013, à KPMG Angola, avaliações dos referidos imóveis
e que as mesmas referem que, numa óptica de projecto concluído, não são estimadas imparidades
para os referidos projectos. No entanto numa óptica de valor actua‘ verificamos que os valores já
despendidos para os projectos é superior ao valor dos imóveis/terrenos.
Esta limitação de acordo com a KPMG Angola, irá dar origem a uma reserva às contas do
BESA, no Relatório do Auditor Independente para reporte de contas locais, que se encontra ainda
em discussão com o BESA".

160. A KPMG fez constar no referido memorando de videoconferência informação

relativa à auditoria efetuada pela KPMG Angola sobre. imóveis registados nas

rubricas "Imobilizado em Curso" e "Outros Ativos" do balanço do BESA, e sobre a

verificação e/ou avaliação efetuada pela KPMG desse trabalho, a propósito do terria

"insuficiente informação sobre a.existência, titularidade e valorisação de imóveis no montante de

11.991.244 milhares de AOA, pelo que a KPMG Angola não se pode pronunciar sobre a

razoabilidade desse montante", nos seguintes termos:

"Assim como referido no reporte à equipa central, a IF [Inês Filipe] referiu que, considerando a
relevância da carteira de imóveis no balanço do banco e a (i) subjectividade inerente à valorização de
activos imobiliários e (it) as dificuldades/ morosidade associadas ao registo de propriedades em
Angola, A KPMG Angola considera existir um risco significativo associado (i) ao valor realizável
da carteira de imóveis do banco e (ii) à existência de documentação comprovativa da existência e
titularidade dos imóveis detidos pelo BESA, respectivamente.
Com base na documentação e explicações apresentadas pela .KPMG, no âmbito do trabalho de
auditoria efectuado pela mesma, foi solicitada a seguinte informação ao BESA:
• documentação -(CPVC, escrituras, etc) comprovativa da existência e titularidade dos imóveis
registados nas respectivas demonstraçõesfinanceiras
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Como já referido anteriormente, dado o facto do processo administrativo em Angola de registo de
propriedade (e subsequente transmissão de direitos) estar sujeito a procedimentos burocráticos
complexos e demorados, não foi possível 4 equipa da KPMG Angola, para um conjunto de imóveis,
obter a documentação comprovativa da respectiva titularidade pelo banco. Trata-se de um problema
transversal no mercado angolano.
Em termos de validação da titularidade dos imóveis, importa salientar que, relativamente:
(i) aos imóveis de uso próprio, no âmbito da 'inspecção _pica" foi possível constatar que, de facto, os
referidos imóveis são utilizados pelo Banco para a sua actividade (agências do banco de e imóveis
ocupados por departamentos de back office do banco);

aos restantes imóveis, apenas foi possível comprovar a respectiva htularidade pelo Banco, através
da validação de facturas de custos suportados pelo Banco associados aos mesmos.
• Documentação de forma a poder concluir sobre a respectiva adequação da valorkação dos
imóveis. A equipa da KPMG Angola foi informada pelos responsáveis do Banco que ainda se
encontra em curso o levantamento da informação inteffal relativa à valorização dos imóveis pelo que
a esta data não lhes foifacultada documentação suporte para a valorização dum conjunto de imóveis.
Não obstante e tendo ern conta:
(i) o valor pelo qual os referidos imóveis se encontram registados nas cántas do banco;
(ii) a zona geográfica onde os mesmos se localizam; e
(iii) a evolução dos preps verificada no mercado imobiliário Angolano nessas mesmas zonas,
A equipa da IUMG Angola considera que não é expectável a existências de desvios materiais em
termos de valorização da carteira de imóveis registada nas contas do banco à data de 31 de
Dezembro de 2012.
Esta limitação, de acordo com a .KPMG Angola, irá dar origin; a uma Reserva às Contas do
BESA, no Relatório do Auditor Independente para reporte de contas locais, que se encontra ainda
em discussão com o BESA." .

S(131)1 1 19. iv li -DA AUDITORIA EFETUADA SOBRE A RUBRICA " CRÉDITO A CLIENTES"  DO COMPONENTE
BESA (ASSERÇÕES; " EXISTÊNCIA" , " INTEGRALIDADE" , " DIREITOS E OBRIGAÇÕES" E " VALORIZAÇÃO')

(i) DA DOCUMENTAÇÃO, NOS PAPÉIS DE TRABALHO DA ICPMG, DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA

EFETUADOS E PROVA DE AUDITORIA OBTIDA COM VISTA A*SUPORTAR, RELATIVAMENTE AO CRÉDITO A

CLIENTES DO BESA, AS ASSERÇÕES "EXISTÊNCIA", “INTEGRALIDADE", "DIREITOS E OBRIGAÇÕES" E

" VALORIZAÇÃO"

161. E m -31/12/2012, o valor do crédito a clientes (incluindo 'o valor do juro corridó)

reconhecido pelo BESA no seu balanço era de 7.101.162 milhares de USD.
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162. A 31/12/2012, o valor de provisões acumuladas pelo BESA, para créditos vencidos e

de cobrança duvidosa, era de 157.606 milhares de USD.

163. 0 valor da imparidade registada pelo BESA (no balanço remetido ao BES para

efeitos de consolidação), com referência a 31/12/2012, era equivalente ao valor das

provisões acumuladas pelo BESA para créditos vencidos e de cobrança duvidosa.

164. 0 valor da rubrica "Crédito a Clientes" do balanço referente ao BESA que foi

considerado pelo BES na preparação das respetivas demonstrações financeiras

consolidadas (5.262.662 milhares euros), correspondia ao valor em euros do valor

(bruto) do crédito a clientes do BESA, deduzido do valor da referida imparidade.

165. 0 valor das provisões acumuladas, em 31/12/2012, pelo BESA, para créditos

. vencidos e de liquidação duvidosa, refletia a classificação que, com referência à

mesma data, havia sido efetuada pelo BESA da sua carteira de crédito, em termos de

fisco.

166. 0 BESA classificou, com referência a 31/12/2012, de acordo com os níveis de risco

previstos no Aviso 3/2012 do BNA, 87% dos seus créditos como de risco nulo

(Nível A), e cerca de 97% dos seus créditos como de risco baixo (Níveis A, B e C).

167. A 31/12/2012, o valor das provisões para créditos vencidos e de liquidação duvidosa

acumuladas pelo BESA (157.606 milhares de USD) correspondia a cerca de 2% do

valor total do crédito a clientes concedido pelo BESA.
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168. A KPMG documentou nos seus papéis de trabalho referentes ao exercício de 2012

do Grupo BES (maxime, através do "Highlights Completion Memorandum -Audit", de 15

de fevereiro de 2013), ter-lhe sido transmitido pela KPMG Angola o seguinte:

a) o crédito do BESA a clientes havia crescido, em termos brutos, de 5.106.142

milhares de USD em 31 de dezembro de 2011,. para 7.101.162 milhares de USD,

em 31 de dezembro de 2012;

b) o crédito do BESA a clientes havia crescido, em termos líquidos (de provisões), de

5.009.584 milhares de USDÚSD ém 31 de dezembro de 2011, para 6.943.556 •
milhares de USD, em 31 de dezembro de 2012.

c) de acordo com o disclosure da carteira de crédito por nível de risco, preparado pela.

Direção do BESA, verificava-se que cerca de 87% da rubrica de crédito a clientes

correspondia a casos classificados como rim) nulo, e cerca de 97% da carteira

correspondia a processos de risco baixo (entre os quais os de risco nulo), razão

pela qual o BESA continuava a considerar que o atual nível de provisões era.

adequado;

d) tendo por base essa decomposição, a cobertura de provisões para crédito de risco

superior ascendia a cerca. de 7 9°/o, à data de 31 de dezembro de 2012, o que

refletia, na (idea do Conselho de Administração do BESA, um grau de cobertura

confortável das exposições de crédito considerados de maio.r risco;

e) a decomposição do crédito -a clientes do BESA tinha registado, entre 31 de

dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2012, de acordo com a informação

preparada pelo banco (BESA), a seguinte evolução:

(Valores expressos em milhares de USD)

Absoluta
Variação

%Crédito • 2012 - 2011
Empresas 6.619.651 4.695.867 1.923.784 41,0%
Contas correntes
caucionadas .

842.491 715.819 126.672 17,7%

Financiamentos 5.064.447 3.463.039 1.601.408 46,2%
Descobertos ern DO's 712.713 _ 517.009 195.704 37,9%
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Particulares 456.576 410.275 46.301 11,3%
Financiamentos 369.628 341.706 27.922 8,2%

26,8%Contas correntes
caucionadas

86.948 68.569 18.379

Leasing 24.935 0 24.935 n.a.
Crédito Bruto 7.101.162 5.106.142 1.995.020 39,1%
do qual

,

Crédito Bruto - Risco
Baixo*

6.900.366 4.993.120.

Crédito Bruto - • Risco
Superior**

200.796 113.022

7.101.162 5.106.142
Crédito Bruto por Nível
de Risco***
Nível A (Nulo) 6.294.116 4.784.308 1.419.808 29,7%
Nível B (Muito Reduzido) 561.228 161.481 399.747 247,6%
Nível C (Reduzido) 135.022 47.326 87.696

'
185,3%

Nível D (Moderado) 46.729 11.909 • 34.820 292,4%
Nível E (Elevado) 411 1.728 -1.317 -76,2%

176,3%Nível F (Muito Elevado) 80.857 29.260 51.597 -
Nível G (Perda) 72.779 70.130 2.669 . 3,8%
Total _ 7.101.162 5.106.142 1.995.020

,
39,1% i

Provisionamento do Crédito
Provisões para crédito. - 157.606 - 96.558 - 61.048 63,2%
Cobertura do crédito total
por provisões

2,22% 1,89%

Cobertura do crédito Risco
Superior

78,49% 85,43%

Crédito Liquido de
provisões

6.943.556 5.009.584 1.933.972 38,6%

* Corresponde ao crédito Nível A, B e C
** Corresponde ao crédito Nível D a G
*** De • acordo com os Níveis de Risco estabelecidos pelo BNA, Aviso
N'3/2012
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169. A KPMG documentou nos seus papéis de trabalho referentes à atiditoria sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES (ma.xime, através do documento "Highlights

Completion Memorandum - Audit', de 15 de fevereiro de 2013) que a KPMG Angola lhe

transmitiu, a propósito da auditoria efetuada sobre o crédito a clientes do BESA, á

informação transcrita no ponto 147 ,Vra.

170. A KPMG documentou nos seus .papéis de trabalho referentes à auditoriá sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES (maxime, através do* memorando relativo à

videoconferência realizada, em 25 de fevereiro de 2013, com a KPMG Angola), ter

verificado, com base em documentação e explicações apresentadas pela KPMG

Angola, através de videoconferência realizada em 25 de fevereiro de 2013, a

propósito da auditoria efetuada sobre a carteira de crédito do BESA, a informação

transcritano ponto 157 supra.

171. A informação•que a KPMG documentou nos seus papéis de trabalho (referentes à
auditoria sobre o exercício de 2012 do Grupo BES), relativa à auditoria efetuada pela

KPMG Angola sobre o "crédito a clientes" do BESA, e à avaliação e/ou verificação

efetuada pela KPMG desse trabalho, não é suficiente para permitir a um

revisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio do "componente BESA" e do

trabalho desenvolvido pelo auditor sobre a respetiva carteira de crédito:

a) compreender a natureza, o mbito/extensão e os resultados dos procedimentos

efetuados, e a prova de auditoria concretamente obtida pela KPMG, através da

KPMG Angola, com vista a suportar, relativamente ao crédito a clientes do

BESA, para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas

de 2012 do BES, as asserções "existência, "plenitude" "direitos e obrigações" e

"valorizaçãO";
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b) avaliar e conduit terem sido efetuados (pela KPMG Angola) procedimentos de

auditoria sobre o crédito a clientes do BESA, e pela KPMG obtida e analisada

informação relativa aos procedimentos efetuados, que permitissem (à KPMG)

concluir: i) que os créditos a clientes registados contabilisticamente pelo BESA

existiam e os dados registados no sistema informático sobre os respetivos créditos

eram verdadeiros; ii) que o valor da imparidade registada pelo BESA para efeitos

de reporte ao BES era, ciè acordo com as /FRS, adequado, iii) não existirem

distorções materiais (à luz da• materialidade global definida pela KPMG para

efeitos da auditoria sobre as contas consolidadas do BES) na informação

financeira referente ao BESA que foi objeto de consolidação nas contas de 2012

do Grupo DES, decorrentes da inadequada valorização do crédito a clientes do

BESA;

c) compreender as bases de suporte do julgamento documentado pela KPMG (e/ou

os fundamentos da conclusão), de que, não obstante as insuficiências do sistema

informático do BESA e a existência de lacunas ao nível da integralidade da

documentação dos dossiers de crédito do BESA, que iriam originar uma reserva

(por limitação de âmbito) na opinião da KPMG Angola sobre as contas

estatutárias do BESA, foi possível (à KPMG Angola) concluir, sem reservas, pela

adequação das provisões económicas (inaparidade) registadas pelo BESA para

efeitos de reporte ao BES de acordo com as 'FRS. .

172. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho a natureza, a extensão e

oportunidade dos procedimentos substantivos de detalhe realizados para assegurar

que os créditos a clientes registados contabilisticamente pelo BESA existiam e que os

dados registados no sistema informático sobre os respetivos créditos eram

verdadeiros.
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173. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho se foram efetuados

procedimentos substantivos (de detalhe) para:

a) assegurar que as condições contratuais previstas nos contratos de créditos, foram

aprovados pelo BESA de acordo com os procedimentos internos do Banco;

b) verificar se' a.s condições contratuais estavam devidamente registadas no sistema

informático do BESA (v.g. Data de início, Datas de vencimento, Taxa de juro

associada);
c) assegurar que os valores em dívida registados aqn referência a 31 de dezembro de

2012 eram corretos, tendo em consideração as respetivas condições contratuais e

os désembolsos e pagamentos que tivessem ocorrido;

d) assegurar (v.g. através da reconciliação entre os valores de crédito concedido

registados no sistema informático do BESA e os Valores de crédito concedido

registados contabilisticamente) que todos os créditos concedidos pelo BESA se

encontravam registados contabilisticamente com referência a 31 de dezembro de

2012.

174. A realizãção dos procedimentos substantivos de detalhe referidos no ponto anterior,

era necessária para a KPMG Angola e a KPMG poderem concluir pela inexistência

de distorções materiais sobre as asserções "existência", "plenitude" e "direitos e

obrigações:' do credit° a clientes do BESA, com impacto na valorização desse ativo:

175. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho qual foi a concreta
informação que o sistema informático do BESA não permitiu extrair e que era

neCessária para a KPMG Angola conseguir identificar,.de forma efetiva, os créditos

objeto de restruturação e o grupo económico em que cada cliente se inseria.
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176. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho quais foram os critérios

observados pela KPMG Angola na seleção da aMosts.a da carteira de crédito do

BESA que mencionou ter sido objeto de revisão.

177. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho qual foi a concreta

informação e/ou documentação relativa ao "conjunto" de créditos por si referenciado,

que, em resultado das insuficiências do sistema informático do BESA e das lacunas

existentes ao nível da integralidade da documentação dos dossiers de crédito,. não foi

disponibilizada por esse banco no âmbito e para efeitos da revisão efetuada sobre a

imparidade da respetiva carteira de crédito.

178. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho qual era o valor dos créditos

e/ou respetiva representatividade na amostra selecionada, relativamente aos quais

não foi disponibilizada pelo BESA toda a informação e/ou documentação solicitada.

179. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho em que consistia o "registo"

de colaterais que não foi disponibilizado pelo BESA, e qual o valor dos créditos e/ou

respetiva representatividade na amostra, relativamente aos quais essa iniOrmação

e/ou documentação não foi disponibilizada.

180..A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho qual foi a concreta

informação, e/ou documentação, relativa a um conjunto de dossiers de crédito, cuja

falta foi considerada suprida com base nas declarações, prestadas pela Comissão

Executiva e Direção de Risco do BESA, de que as 'situações de falta de completude

ao nível dos dossiers de crédito estavam relacionadas com créditos concedidos a

entidades cujos acionistas e/ou beneficiários de referência tinham uma posição muito
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relevante na economia angolana, pelo que não haveria risco quanto à sua

recuperabilidade.

181. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho de que forma (de acordo

com o seu julgamento) a circunstância de alguns desses créditos estarem, de acordo

com informação prestada pela gestão do BESA, relacionados com entidades de

interesse relevante para a economia local, permitia ultrapassar as lacunas detetadas ao

nível da integralidade da informação e/ou documentação respeitante aos mesmos e,

em particular, concluir não existir risco quanto à sua inadequada. valorização

(imparidade).

182. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho i) o valor global e individual

dos créditos que, nos mesmos papéis, referiu trataram-se dos trinta maiores créditos

do BESA a clientes ("Top 30"), a natureza e o valor dos.colaterais que, de acordo

com a informação a que teve acesso, estavam associados a cada um dos referidos

créditos.

183. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho de que forma calculou a

percentagem (51%) de colateralização do valor dos 30 maiores créditos do BESA que

mencionou nos referidos papéis.

184. A KPMG não documentou nos seus papéis. de trabalho qual era a percentagem de

colateralização do valbr dos créditos (correspondente a 42% do valor total da carteira

de crédito) não compreendidos nos 30 maiores créditos do BESA por si

referenciados.
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185. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho que procedimentos, para

além das indagações à gestão e direção de risco do BESA, foram efetuados de forma

a aferir a recuperabilidade dos créditos para os quais não existiam colaterais ou, nos

casos em que estes não permitiam recuperar (porque o seu valor era insuficiente) a

integralidade da exposição, e as respetivas conclusões.

186. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho se nos 30 maiores créditos

do BESA por si referenciados estavam (ou não) compreendidos alguns dos créditos

relativamente aos quais, por força das insuficiências do sistema informático do BESA

e das lacunas existentes ao nível da integralidade da documentação dos dossiers de

crédito, não foi disponibilizada pelo BESA toda a informação e/ou documentação

solicitada, incluindo o "registo de colaterais".

187. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho se foi obtida e analisada

informação de suporte à recuperabilidade do valor dos créditos concedidos aos

dientes

para além da informação que os mesmos estariam relacionados com entidades de

interesse relevante para a economia local.

188. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho i) qual o valor dos créditos

referidos no ponto anterior, ii) qual a concreta informação que foi possível obter

sobre as entidades beneficiárias dos referidos créditos e/ou sobre os respetivos

acionistas, e, em particular, sobre a respetiva situação financeira, económica e/ou de

viabilidade económica.

189. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho se a KPMG Angola efetuou

procedimentos e obteve informação e/ou documentação sobre a existência,
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validade/titularidade e adequada valorização dos colaterais associados à carteira de

crédito do BESA (na sua maioria, promessas de hipoteca), parà além da informação

prestada pela Comissão Executiva do BESA de que os mesmos seriam de "boa•

qualidade, assumindo a capacidade de o BESA tomar posse do ativo subjacente", e que "embora

exist[issem] problemas ao nível da sua formalização el ou registo predial (..) em termos gerais os

colaterais associados à carteira • de crédito confer[iam] segurança quanto à recuperabilidade dos

crédito.?'. •

190. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho, relativamente à valorização

dos colaterais associados à carteira de crédito do BESA, i) se foi obtida pela KPMG

Angola informação sobre o concretos colaterais associados aos créditos analisados, e

respetiva contratualização, ii) se foram obtidos e validados pela KPMG Angola os

critérios utilizados pelo BESA na valorização dos colaterais para efeitos da estimativa

da irnparidade e a sua conformidade com os critérios do Grupo BES, iii)' se a KPMG

Angola atendeu, na validação do cálculo do valor presente dos colaterais associados

aos créditos analisados, à natureza dos colaterais (v.g. promessas de hipoteca,

hipotecas efetivas), ao estado da sua formalização, à tipologia, natureza; antiguidade e

localização dos ativos (objeto da garantia), à existência ou não de avaliações externas

e respetiva antiguidade, v) se a KPMG Angola obteve avaliações dos colaterais

associados aos créditos analisados, se avaliou a respetiva antiguidade e qualidade (v.g.

se se tratavam de avaliações internas ou independentes) e validou os respetivos

pressupostos e métodos de avaliação seguidos.

191. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho se a KPMG Angola obteve

evidência da existência, no BESA, de histórico de execução efetiva, pelo Banco, de

promessas de hipoteca (ou seja, de casos em que o Banco tivesse tomadd posse

efetiva do imóvel dado em garantia).
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192. A KPMG não documentou0 assim, nos seus papéis de trabalho, informação que

permitisse perceber as implicações que as insuficiências do sistema. informático e as

lacunas existentes ao nível dos dossiers de crédito do BESA tiveram na análise sobre a

adequada valorização (imparidade) do crédito a clientes do BESA, a natureza e

extensão das limitações detetadas, e com base em que concreta informação a KPMG

Angola e a KPMG conduíram .pela adequação da imparidade registada pelo BESA

para efeitos de reporte ao BES de acordo com as IFRS.

193. A informação documentada pela KPMG nos seus papéis de trabalho, relativa aos

procedimentos efetuados e prova de auditoria obtida pela KPMG Angola sobre o

" crédito a clientes"  do BESA, e à verificação e/ou avaliação desse trabalho por si

efetuada , não permite avaliar nem concluir terem sido efetuados procedimentos de

auditoria, e pela KPMG obtida e analisada informação relativa ao trabalho efetuado

que, face à materialidade do referido ativo (5.262.662 milhares de euros), à relevância

do componente a que o mesmo respeitava, e ao risco de distorção material (ao nível

das demonstrações financeiras consolidadas do BES) associado à sua inadequada

valorização, a habilitasse a concluir que as demonstrações financeiras consolidadas de

2012 do BES apresentavam, de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos

materialmente relevantes, a respetiva posição financeira e o resultado consolidado das

suas operações em 31/12/2012, ern conformidade com as 1FRS.

194. Em suma: A KPMG não documentou adequadamente nos seus papéis de trabalho

referentes à auditoria sobre o exercício de 2012 do Grupo BES, de forma a suportar

a sua opinião, a prova de auditoria obtida com vista a suportar, relativamente ao

crédito a clientes do " componente BESA" , as asserções " existência" , " integralidade" ,

" direitos e obrigações"  e " valorização"  (imparidade), nem as bases de suporte do
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julgamento por si efetuado (e/ou .os fundamentos da sua conclusão) sobre a

suficiência do trabalho efetuado (e prova de auditoria obtida).

195. A,KPMG emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório

de Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2012, afirmando que estas "apresentam de forma verdadeira e apropriada, em

todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do BES, o resultado

consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as alterações no capitais pro'prios

consolidados, e osfluxos consolidados de caixa dessa entidade, em conformidade com as IFRS".

196. A documentação preparada e conservada pela Arguida, respeitante à auditoria

efetuada sobre a valorização do crédito a clientes do BESA (principal ativo desse

componente do BES), e à avaliação e/ou verificação efetuada pela Arguida do

trabalho efetuado pelo auditor do componente (KPMG Angola), não era suficiente

para o CNSA examinar convenientemente o trabalho da KPMG, enquanto

ROC/auditor responsável pela revisão legal das contas/auditoria sobre às

demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BES referentes ao exercício de

2012.

197. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos, os quais

são factos próprios, em que interveio e que praticou.

198. A ICPMG sabia que:

a) Definiu, no âmbito •da conceção do seu plano da auditoria sobre as
demonstrações financeiras consolidadas de 2012 do BES, o BESA como um

componente significativo do Grupo BES, por considerar tratar-se de urn

componente com importância financeira individual para o Grupo BES;
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b) Documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício

de 2012 do Grupo BES, ter a KPMG Angola identificado a inadequada

valorização (imparidade) do crédito a clientes *do BESA como um risco

significativo de distorção material;

c) Documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício

de 2012 do Grupo BES; CI trabalho efetuado pela KPMG Angola sobre a carteira

de crédito do BESA e a avaliação e/ou verificação efetuada pela KPMG desse

trabalho, nos termos revelados pelo documento ".Hishlights Completion Memorandum

- Audi t " de 15 de fevereiro de 2013, e pelo memorando elaborado por Fernando

Antunes, relativo à videoconferência realizada em 25 de fevereiro de 2013 entre

•Fernando Antunes e Inês Filipe;
d) Não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES, os factos supra descritos nos pontos 172 a 192;

e) A informação documentada nos seus papéis de trabalho não era suficiente pala

permitir a um revisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio do

"componente BESA" e do trabalho desenvolvido pelo auditor i) compreender a

natureza, o âmbito/extensão e os resultados dos procedimentos efetuados, e a

prova de auditoria concretamente obtida pela KPMG, através da KPMG Angola,

com vista a suportar, relativamente ao crédito a clientes do BESA, para efeitos da

auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas de 2012 do BES, as

asserções "existência, - "plenitude", "direitos e obrigações" e "valorização",

compreender as bases de suporte do julgamento efetuado pela KPMG (e/ou os

fundamentos da sua conclusão) quanto à adequação e suficiência dessa prova, no

âmbito e para efeitos da opinião por si emitida sobre as demonstrações financeiras

consolidadas de 2012 do BES; avaliar (e concluir) ter sido obtida e analisada

pela KPMG informação sobre a auditoria efetuada sobre o crédito a clientes do

BESA que, face à materialidade do valor do 'referido ativo, à relevância do

componente a que o mesmo respeitava, e ao risco de distorção material associado
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à sua inadequada valorização, a habilitasse a concluir que as demonstrações

financeiras consolidadas de 2012 do BES apresentavam, de forma verdadeira e

apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a respetiva posição

fioanceira e o resultado consolidado das suas operações em 31/12/2012;

.f) A documentação por si preparada e conservada, respeitante à auditoria efetuada

sobre o crédito a clientes do BESA (principal ativo desse componente do Grupo

BES), e à avaliação e/ou verificação por si efetuada do trabalho, efetuado pelo

auditor do componente (KPMG Angola), não era suficiente para o CNSA

examinar convenientemente o seu trabalho, enquanto ROC/auditor responsável

pela revisão. legal das contas/auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do Grupo BES referentes ao exercício de 2012;

g) Emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sObre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exércício de 2012, afirmando que estas"apresentam de forma verdadeira e apropriada, em

todos os aspectos materialmente relevantes; a posição financeira consolidada do BES, o resultado

consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as alterações no capitais

pro'prios consolidados, e ós fluxos consolidados de caixa dessa entidade, em conformidade com as

tal como adoi)tadas na União Europeia e a informação nelas constante é completa,

verdadeira, atual, clara, objetiva e licita".

10. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.

(ii) DA PROVA DE AUDITORIA DE SUPORTE AS ASSERÇÕES " EXISTÉNCIA" , " INTEGRALIDADE" , " DIREITOS

OBRIGAÇÕES"  E " VALORIZAÇÃO" DO CRÉDITO A CLIENTES DO BESA, DA NÃO APLICAÇÃO DE UM NÍVEL

APROPRIADO DE CETICISMO PROFISSIONAL, E DA NÃO INCLUSÃO DE UMA RESERVA (POR LIMITAÇÃO DE

ÂMBITO) NA OPINIÃO SOBRE AS CONTAS CONSOLIDADAS DO BES

200. A KPMG não obteve, por si e/ou através da KPMG Angola, relativamente ao

"crédito a clientes" do componente BESA, prova de auditoria, apropriada e
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suficiente, sobre as asserções "existência",, "integralidade",."direitos e obrigações" e

"valorização", que permitisse suportar á opinião por si emitida, na Certificação Legal

das Contas e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas

do BES referentes ao exercício de 2012.

201. A 31/12/2012 (e já, pelo menos, desde 2011), o sistema de controlo interno do

BESA apresentava as seguintes deficiências ao nível 'do processo de concessão,

documentação e monitorização do risco de crédito:

a) o sistema informático do BESA não permitia obter informação necessária para

identificar, de forma 'efetiva, (i) as operações de crédito objeto de reestruturação e

(ii) o grupo económico em que cada cliente se inseria;

b) a informação residente no sistema informático do BESA continha insuficiências

que dificultavam a extração de informação detalhada sobre os créditos em carteira,

nomeadamente, sobre os juros a receber associados a contas correntes

caucionadas, sobre juros vencidos há mais de 60 dias, sobre créditos alvo de

reestruturação e sobre créditos a serem transferidos para prejuízo (write -d;

c) o sistema informático do BESA conduzia a que, em regra, quando se verificava

incumprimento de prestações de juros, o valor dessas prestações capitali7asse

como tratando-se de novo crédito;

d) a informação residente no sistema informático do BESA não permitia a obtenção

imediata de informação detalhada e conipleta sobre os colaterais constituídos

sobre a carteira de crédito do BESA;

e) a informação disponibilizada pelo sistema informático do BESA, relativa aos

colaterais associados à carteira de crédito do Banco, não permitia identificar, de

forma efetiva, os colaterais existentes para os créditos em carteira, porquanto

existiam créditos com colaterais associados que não se encontravam registados em
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sistema e créditos com colaterais que, apesar de registados em sistema, não

existiam;

f) os valores dos colaterais residentes no sistema informático do BESA não estavam,

na sua generalidade, atualizados;

g) o BESA não dispunha de aplica'ções informáticas que apresentassem o histórico

de incumprimentos de cada cliente;

h) o BESA não tinha estabelecido. um procedimento de atualização periódica de

informações financeiras, económicas ou de viabilidade económica dos clientes,

assim como, para clientes particulares, da taxa de esforço do cliente após a

concessão do crédito;

i) o BESA • não tinha estabelecido procedimentos formais sobre a realização de
exercícios de back -listing sobre variáveis associadas à avaliação.do risco de crédito;

j) O BESA não utilizava, no processo de concessão de crédito, modelos de snoring e

rah.%

k) o BESA não dispunha nos seus arquivos de documentação relevante,

devidamente organizada e suscetível de ser consultada, relativa .a operações de

crédito corn valor significativo e respetivas sociedades mutuárias, incluindo dossiers

de crédito (incluindo propostas de crédito e suas aprovações), contratos

celebrados com os clientes, informação sobre os acionistas e/ou beneficiários

económicos efetivos das sociedades mutuárias, informação sobre a situação

financeira e/ou de viabilidade económica dos seus clientes, e informação e

documentação de suporte à existência, titulatidade e valorização das garantias

registadas no sistema do BESA (quando aplicável).

202. A equipa de trabalho de campo teve dificuldades na obtenção de informação junto

das áreas de crédito e de risco do BESA, designadamente sobre os procedimentos e

controlos internos do banco, relativamente aos quais a informação disponibilizada
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pelo BESA foi limitada, não tendo a referida equipa conseguido apurar e perceber de

que forma o BESA recolhia e monitotizava a informação que disponibilizou para

análise, relativa à respetiva carteira de crédito (nomeadamente, o detalhe da carteira

de crédito fornecido).

203. (ii) A 30 de setembro de 2012, a carteira de crédito a clientes do BESA compreendia:

a) uma carteira designada "Empresas", cujo valor global ascendia a 2,6 mil milhões

de USD, correspondendo a cerca de 45,6% do montante total da carteira de

crédito do BESA e a 25,5% do seu ativo total;

b) duas carteiras designadas "Private?' e "Par ticular es Pr ivate", cujo valor global

conjunto ascendia a cerca de 3,1 mil milhões de USD, correspondendo a cerca de

54,4% do montante total da carteira de crédito do BESA e a 30,4% do seu ativo

total.

204.  0 BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo informação que

permitisse reconciliar a informação constante das demonstrações financeiras do

Banco (balanço) com o detalhe das operações de crédito.

205. 0 BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo o detalhe dos cálculos

com base nos quais havia estimado a imparidade dos créditos em carteira.

206. (ii.1) A equipa de trabalho de campo selecionou, para efeitos de revisão individual da

respetiva imparidade, com referência a 30/09/2012, urna amostra de 135 créditos (de

um total de 367 créditos), respeitantes à carteira de crédito denominada "Empresas".

207. 0 BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo uma análise, efetuada

pelo banco, sobre a imparidade dos créditos incluídos na amostra selecionada.
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208. A equipa de trabalho de campo solicitou ao BESA que disponibilizasse, relativamente

aos créditos incluídos na amostra selecionada, designadamente, os contratos que

suportavam as operações de crédito, as propostas de crédito e suas aprovações,

informação sobre a situação financeira e/ou de viabilidade económica dos mutuários

e, quando aplicável, informação e documentação sobre os colaterais, incluindo sobre

o tipo de colateral, contratualização, certidões de registo predial e avaliações.

209. Até 20 de dezembro de 2012, o BESA apenas facultou à equipa de trabalho de

campo informação e/ou documentação relativa a 46 dos 135 créditos incluídos na

amostra (da carteira empresas) selecionada.

210. Até 4 de março de 2013, havia créditos incluídos na amostra selecionada

relativamente aos quais o BESA não disponibilizou à. equipa de trabalho de campo

nenhuma dá informação e/ou documentação por esta solicitada com vista a validar a

imparidade registada pelo banco sobre esses créditos.

211. Quanto aos créditos, da carteira "Empresas", relativamente aos quais o BESA

disponibilizou à equipa de trabalho campo informação e/ou docürnentação:

i. A informação disponibilizada pelo BESA, relativa à respetiva.carteira de crédito,

limitava-se a ficheiros preparados pelo Banco que, na maior parte das vezes, a

equipa de trabalho de campo não conseguiu validar;

ii. A. equipa de trabalho de campo não conseguid apurar de que forma o BESA

recolhia e mónitorizava a informação que disponibilizou para análise, relativa à

respetiva carteira de crédito;

A informação disponibilizada pelo BESA à equipa de trabalho de campo, relativa

aos créditos compreendidos na carteira/incluídos na amostra, continha apenas a
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listagem dos créditos com indicação da data de vencimento, não tendo sido

disponibilizada informação sobre a situação dos créditos à data da análise, ou seja,

sobre o histórico de cumprimento dos créditos;

iv. O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo um histórico das

operações de crédito realizadas, nem acesso a uma aplicação que permitisse

reconstituir is mesmas;

v. A informação disponibilizada pelo BESA, relativa aos créditos em carteira, não

permitia identificar os créditos que haviam sido objeto de restruturação;

vi. O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo informação sobre as

condições de renovação de parte significativa dos créditos analisados, que exam

constituídos por contas correntes caucionadas que estavam em constante revolving,

o que levou a que não tivesse sido possível à equipa de trabalho de campo validar

o (não) vencimento dessas operações e/ou eventuais restruturações (e respetivos

termos);

vii. A equipa de trabalho de campo não obteve do BESA informação sobre os

créditos analisados que permitisse avaliar a respetiva imparidade numa ótica de

grupo económico;

viii. A equipa de trabalho de campo não teve acesso, relativamente a créditos com uma

dimensão material, aos contratos celebrados com os clientes;

ix. Apesar de o BESA ter disponibilizado, em alguns casos, os contratos que

suportavam as operações de crédito, a equipa de trabalho de campo não

conseguiu obter informação documentada que permitisse identificar as condições

de concessão de crédito e a concreta finalidade dos créditos concedidos,

porquanto os contratos disponibilizados não continham essa informação e o

BESA não disponibilizava outra informação e documentação para além dos

mesmos, designadamente, os dossiers de crédito de cada cliente com as respetivas

propostas de crédito e suas aprovações;
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x. A indisponibilidade de informação sobre os dossiers de crédito de cada cliente era

generali7ada a .toda a carteira de crédito do BESA;

xi. A equipa de trabalho de campo não efetuou a circularização de clientes/mutuários

do BESA;

xii. O BESA não disponibilizou, em regra, à equipa de trabalho de campo,

informaçã.o sobre o tipo de colaterais associados, quando aplicável, aos créditos

analisados, respetiva contratwlização e documentação de suporte à sua

•valorização (avaliações);

xiii: O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo informação sobre a

situação financeira, económica ou de viabilidade económica dos mutuários dos

créditos analisados, designadamente demonstrações financeiras;

xiv. O BRSA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo, relativamente aos

créditos em carteira (entre os quais os incluídos na amostra selecionada),

informação com desagregação, relativamente a cada crédito individual, do valor de

crédito vencido, juros vencidos e crédito vincendo;

xv. O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo, relativamente aos

créditos em carteira (entre os quais os incluídos na amostra selecionada), o detalhe

do juro a 'receber (juro corrido) por contrato de crédito;

xvi. A equipa de trabalho de campo não conseguiu validar a situação, em termos de

vencimento/incumprimento, dos créditos analisados à data da sua análise;

xvii. A equipa de trabalho de campo não conseguiu validar, relativamente a cada

crédito individual, a existência de juros vencidos, o respetivo valor, assim como os

eventuais dias de atraso registado no seu pagamento;

xviü. A equipa de trabalho de campo não obteve informação sobre o processo de

aprovação dos créditos, porquanto as reuniões do Conselho de Crédito do BESA

onde os mesmos eram aprovados não erami objeto de formalização;
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xix. A equipa de trabalho de campo não teve acesso a informação sobre as

responsabilidades dos mutuários dos créditos analisados junto de outras

instituições de crédito;

xx. A equipa de trabalho de campo realizou a análise individual dos créditos do BESA

incluídos na amostra selecionada com base, fundamentalmente, em informação

prestada em reuniões realizadas com colaboradores do BESA, porquanto, ern

regra, não the foi disponibilizada informação documentada relativa às operações

de crédito analisadas, aos respetivos mutuários e, quando aplicável, às garantias às

mesmas associadas;

xxi. As informações prestadas pelos colaboradores do BESA no âmbito reuniões

realizadas com a equipa de trabalho de campo não foram suficientes para concluir a

análise sobre a imparidade dos créditos incluídos na amostra selecionada.

212. A equipa de trabalho de campo não obteve informação sobre os créditos incluídos na

amostra selecionada sobre a carteira "Empresas" que permitisse concluir,

globalmente, sobre a adequação da imparidade registada pelo BESA sobre a referida

carteira.

213. As normas internacionais de contabilidade aplicáveis à preparação das demonstrações

financeiras consolidadas do BES (IFRS, e, mais concretamente, a IAS 39), que cabia

à K.:MG auditar, previam, relativamente à mensuração do ativo "Crédito a Clientes",

a identificação de indícios de imparidade e o consequente cálculo da expectativa de

recuperação do valor do crédito (nomeadamente em função das garantias existentes

e/ou do património executável, seja património existente e/ou proveniente de cash-

flows futuros), de acordo com o qt.ial deveria registar-se como imparidade o eventual

défice que daí pudesse resultar, numa vertente de apreciação económica.
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214. As informações e/ou documentação, relativa às operações (incluindo garantias) e/ou

mutuários, que a equipa de .trabalho de campo não logrou obter, no âmbito e para

efeitos da análise, por amostragem, sobre o risco/imparidade da carteira de crédito

do BESA, relativa aos créditos incluídos na amostra da carteira "Empresas'?, com

referência ao exercício de 2012, eram necessárias para avaliar e poder concluir para

efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BES,

sobre a adequada valorização (imparidade), de acordo com as /FRS (IAS 39), dos

créditos analisados, designadamente:

a) para avaliar a existência de prova objetiva de irnparidade dos créditos associada,

designadamente, aos seguintes acontecimentos de perda: i) significativa

dificuldade financeira do/s obrigado/s; ii) incumprimento ou relaxe nos

pagamentos de juro ou de capital; iii) o mutúante, por razões económicas ou legais

relacionadas com as dificuldades financeiras do mutuário, oferecer ao mutuário

uma concessão que de outra forma não consideraria; iv) probabilidade do

mutuário entrar em processo de falência ou outra reorganização financeira;

b) para estimar o valor da iinparidade (nomeadamente, apurar a diferença entre a

quantia escriturada dos ativos e c; valor presente dos fluxos de caixa futuros

estimados), caso se concluísse — se se tivesse elementos que permitissem fazê-lo —

existir prova objetiva de impatidade dos créditos analisados;

c) para concluir, com base nas análises referidas nas alíneas a) e b) stora, sobre a

adequação (à luz das IFRS/IAS 39), do valor de imparidade registado pelo BESA

relativamente aos créditos em carteira.

215. Conforme referido nos pontos 147 e 157 supra, a ICPMG documentou, nos seus

papéis trabalho referentes ã auditoria sobre o exercício de 2012 do Grupo BES, ter-

lhe sido transmitido pela KPMG Angola que, apesar das insuficiências da informação

disponibilizada pelo sistema informático do BESA e das lacunas existentes nos
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processos administrativos (sobretudo ao nível da integralidade da documentação

constante de alguns dossiers de crédito):

a) Foi possível concluir pela adequação das provisões económicas (imparidade)

registadas.pelo BESA para efeitos de reporte ao BES de acordo com os IFRS;

b) Existia Luria elevada cobertura da carteira de crédito do BESA por colaterais que a

Comissão Executiva do Banco considerava serem de boa qualidade (assumindo a

capacidade do BRSA tomar posse do ativo subjacente);

c) A Comissão Executiva do BESA considerava que, embora existissem problemas

ao nível da sua formalização e/ou registo predial, em termos gerais os colaterais

associados à carteira de crédito do banco conferi= segurança quanto à

recuperabilidade dos créditos;

d) A Comissão Executiva e a Direção de Risco de Crédito do BESA declararam à

KPMG Angola que não existiam situações incluídas na carteira suscetíveis de

colocar em causa a recuperabilidade do valor do crédito concedido pelo BESA, e

, que as situações de falta de completude ao nível dos dossiers de crédito estavam

essencialmente relacionadas com créditos concedidos a entidades de interesse

relevante para a economia local, pelo que não haveria qualquer risco quanto à

recuperabilidade dos mesmos.

216. A KPMG tinha conhecimento dos factos descritos nos pontos 204 a 212 supra.

217. A KPMG concluiu, contudo, com base na informação que lhe foi transmitida pela

KPMG Angola sobre as declarações prestadas pela Comissão Executiva e pela Area

de Risco do BESA, que a valorização dos créditos a• clientes do BESA
compreendidos na carteira denominada "Empresas" e a imparidade registada pelo

BESA para efeitos de reporte BES (de acordo com as IFRS) eram adequadas.
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218. A valorização do crédito a clientes (o maior ativo do BESA a 31/12/2012) constitui

uma área de elevado risco de auditoria, da banca, designadamente, face à

materialidade dos valores envolvidos, ao impact() que o reconhecimento de

imparidades comporta no balanço e nos resultados das Instituições de Crédito, e ao

envolvimento de julgamento por parte da respetiva gestão na determinação do valor

da imparidade desse ativo.

219. A KPMG, ao ter concluído, face aos factos de que tinha conhecimento (relativos à

revisão efetuada sobre a carteira de crédito denominada "Empresa?'), que . a

valorização dos créditos a clientes do BESA compreendidos na carteira denominada

"Empresas" e a imparidade registada pelo BESA para efeitos de reporte BES (de

acordo com as IFRS) cram adequadas, com base na informação que lhe foi

transmitida pela KPMG Angola sobre as declarações prestadas pela Comissão

Executiva e pela Área de Risco do BESA, não aplicou um nível apropriado de

ceticismo profissional.

220. Acresce que a KPMG tinha conheCimento de informações que impunham a

aplicação • de um nível acrescido de ceticismo profissional na avaliação da
credibilidade e suficiência das informações prestadas pela Comissão Executiva do

BESA à KPMG Angola, porquanto sabia que, pelo menos desde 2011, existiam

noticias divulgadas pela Comunicação Social que associavam o então Presidente da

Comissão Executiva do BESA a processos relacionados com fraude e

branqueamento de capitais.

221. Adicionalmente, a equipa de trabalho de campo não efetuou procedimentos de

auditoria, nem obteve informação e/ou documentação, que permitissem concluir

pela inexistência de distorções materialmente relevantes sobre as asserções
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" existência" , " integralidade"  e " direitos e obrigações"  da rubrica " crédito a clientes"

do " componente BESA" , porquanto i) não obteve, relativamente a créditos corn uma

dimensão material induídos na amostra selecionada da carteira " Empresas" , nuns

casos os contratos celebrados com os mutuários e, noutros casos, informação sobre

as condições da sua renovação; ii) não efetuou procedimentos de confirmação

externa dos saldos reconhecidos pelo BESA, iii) nem realizou outras análises sobre

os fluxos financeiros associados aos créditos concedidos (desembolsos e reembolsos)

que permitissem concluir sobre o saldo em dívida em 31/12/2012.

222. 0 valor • da carteira de crédito denominada "Empresas". (3,1 mil milhões de
USDUSD, em 30 de setembro de 2012), era (significativamente) super ior  à

materialidade global definida pela KPMG no âmbito e para efeitos da auditoria sobre

as demonstrações financeiras consolidadas de 2012 do BES (€ 22.000.000,00).

223. (ü.2) O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo, até 4 de março de

2013, uma listagem detalhada dos créditos incluídos nas carteiras denominadas

"Private" e " Particulares Private" .

224. 0 valor de provisões constituídas pelo BESA, em 31/12/2011, determinadas de

acordo com o Aviso n.° 4/2011 do BNA, respeitantes aos créditos compreendidos

nas Carteiras " Private" e " Particulares Private" , ascendia (apenas) a 17,4 milhões de

USD.

225. A equipa de trabalho de campo não efetuou, por falta de informação, qualquer

análise, com referência a 2012, sobre o risco e/ou imparidade dos créditos incluídos

nas carteiras ' Pr iva te" e " Particulares Private" .

216



' «

.«J

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
1° Juízo — J1

•Pr.Do Município, Ed Ex -Escola Prática de.Cavalaria
• 2005-345 Santarém

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

Proc..n.° 290/20.2Y.USTR

226. Todavia, a KPMG Angola [representada por Inês Filipe] e a KPMG [representada

por Fernando Antunes], analisaram, para efeitos da auditoria sobre as demonstrações

consolidadas de 2012 do BES, a situação, em termos de risco e/ou imparidade, de

créditos do BESA com valor significativo compreendidos na carteira denominada

"Private" (e/ou "Administração").

227. (ii.2.a.) A KPMG Angola e a KPMG analisaram, no âmbito e para efeitos da

auditoria sobre as contas consolidadas de 2012 do BES, a situação, em termos de

risco e/ou imparidade, dos créditos detidos pelo BESA sobre os clientes

228. Os créditos detidos pelo BESA sobre os clientes

estavam compreendidos na carteira de crédito

denothinada "Private" (e/ou 'Administração').

229.. Os créditos reconhecidos pelo BESA sobre os clientes

estavam

compreendidos no conjunto de créditos que a KPMG documentou nos seus papéis

de trabalho (maxime, no memorando relativo à videoconferência reali7ada, em 25 de
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fevereiro de 2013, entre Fernando Antunes e Inês Filipe) tratarem-se dos 30 maiores

créditos do BESA a clientes.

230. De acordo com informação que foi analisada pela KPMG Angola e pela KPMG, os

referidos créditos apresentavam., a 31./12/2012, os seguintes valores:

i) 1111~111. crédito no valor de 135.001 milhares de USD;

crédito no valor de 133.576 milhares de USD;

crédito no valor de 120.001 milhares de USD; •

iv) MIIMMIEMIE crédito no valor de 66.242 milhares de USD;
v) crédito no valor de 159.541 milhares de USD;

vi) crédito no valor de 148.359 milhares de USD;

vii) crédito no valor de 100.182 milhares de USD;

viii) crédito no valor de 100.182 milhares de USD;

ix) crédito no valor de 80.000 milhares de USD;

: crédito no valor de 75.153 milhares de USD.

231. Os créditos reconhecidos pelo BESA sobre os clientes

totalizavam, em

31/12/2012, 1.051.995 milhares de USD.

232. De acordo com informação que foi analisada pela KPMG Angola e pela KPMG,

nenhum dos referidos créditos tinha colaterais associados e/ou identificados.

233. 0 valor global das provisões acumuladas, em 31/12/2012, pelo BESA, sobre os

créditos referidos no ponto 230 supra, não era superior a 5.067 milhares de USD..
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234. A KPMG Angola não obteve do BESA urna análise, efetuada por esse banco, sobre a

impatidade dos créditos identificadoA no ponto 230 supra.

235. A KPMG Angola não teve acesso, no "àmbito e para efeitos da análise efetuada sobre

o risco e/ou imparidade dos créditos reconhecidos pelo BESA sobre os clientes

, i) aos

respetivos dossiers de crédito (incluindo às propostas de crédito e suas aprovações),

a informação sobre a concreta finalidade/destinação dos créditos concedidos, iii) a

informação sobre os acionistas e/ou beneficiários económicos efetivos das

sociedades mutuárias, iv) a informação sobre o objeto social e/ou atividade dessas

sociedades, v) a informação sobre a respetiva situação financeira, económica e/ou de

viabilidade económica, vi) a informação e/ou documentação sobre (eventuais)

garantias aos mesmos associadas; vii) a informação e/ou documentação que

permitisse identificar eventuais restruturações dos mesmos (e respetivos termos), viii)

.a informação que permitisse validar a existência de juros vencidos (e não pagos) aos

mesmos associados.

236. A informação e/ou documentação, relativa aos clientes

e aos créditos

aos mesmos associados, a que a ICPMG Angola não teve acesso, era necessária para

avaliar e poder conduit sobre a sua adequada valorização (impatidade), de acordo

corn as 1FRS (IAS 39).
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237. 0 valor, individual e global, dos créditos detidos pelo BESA sobre os clientes

S.A." era (significativamente) superior à materialidade global definida pela KPMG no

âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas

do BES (Eur 22.000.000,00).

238. Acresce que a KPMG Angola também pão teve acesso a contratos que suportassem

os créditos reconhecidos pelo BESA sobre os clientes

cujo

valor global, a 31/12/2012, ascendia a 663.417 Milhares de USD.

239. A KPMG Angola não levou a cabo procedimentos de confirmação externa dos

saldos reconhecidos pelo BESA relativos aos clientes

Mdesignadamente, a circularização desses clientes).

240. A KPMG tinha conhecimento dos factos descritos nos pontos 235 a 239 supra.

cujo

241. Não obstante, a KPMG concluiu não existir risco quanto à recuperabilidade e/ou

inadequada valorização (imparidade) dos créditos identificados no ponto 230 supra, e

que a imparidade registada pelo BESA para efeitos de reporte BES (de acordo com

as IFRS) era adequada, com base na informação, prestada pela KPMG Angola, de

que a Comissão Executiva c a Area de Risco do BESA haviam declarado não

existirem situações que pudessem colocar em causa a recuperabilidade dos valores do

crédito, designadamente, porque as situações de falta de completude ao nível dos

dossiers de crédito estariam relacionadas com créditos concedidos a entidades cujos
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acionistas e/ou beneficiários de referência tinham uma posição muito relevante na

economia angolana, pelo que não haveria risco quanto à sua recuperabilidade.

242. A KPMG, ao ter concluído, face aos factos de que tinha conhecimento (relativos à

falta de acesso a informação sobre os créditos e mutuários supra identificados), que a

valorização dos referidos créditos do BESA e a imparidade registada por esse banco

para efeitos de repcirte BES (de acordo com as IFRS) eram adequadas, com base na

informação que lhe foi transmitida pela KPMG Angola sobre as declarações

prestadas pela Comissão Executiva. e pela Área de Risco do BESA, não aplicou um

nível apropriado 'de ceticismo profissional.

243. (ii.2.b.) A KPMG Angola e a KPMG analisaram a situação, em termos de

risco/irnparidade, dos créditos reconhecidos pelo BESA sobre os seguintes clientes:

a)

b)

c)

d)

e)

h)

244. Os créditos do BESA relativos aos clientes

~1=1 estavam compreendidos no conjunto de créditos que a KPMG

documentou nos seus papéis de trabalho (maxime, no memorando relativo à
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videoconferência realizada, em 25 de fevereiro de 2013, entre Fernando Antunes e

Inês Filipe) tratarem-se dos 30 maiores créditos do BESA a clientes.

245. Dc acordo com informação que foi analisada pela KPMG Angola e pela KPMG,.os

referidos créditos apresentavam, a 31/12/2012, os seguintes valores e colaterais

associados:

i) crédito no valor de 163.526 milhares de USD,

com colaterais associados valorizados em 225.000 milhares de USD;

crédito no valor de 162.326 minutes de USD, com

colaterais associados valorizados em 205.596 milhares de USD; .

crédito no valor de 162.190 milhares de USD,

'corn colaterais associados valorizados em 183.170 milhares de USD;

iv) crédito no valor de 161.691 milhares de USD,

com colaterais associados valorizados em 258.499 milhares de USD;

v) 111=1~11.1M. crédito no valor de 120.000 milhares
de USD, corn colaterais associados valorizados em 152.000 milhares de USD;

vi) crédito no valor de

100.009 milhares de USD, com colaterais associados valorizados em 126.741

milhares de USD;

vii)

viii)

crédito no valor de

78.344.000,00 USD, com colaterais, associados valorizados ern 100.700 milhares

de USD;

crédito no valor •de 69.668
milhares de USD, com colaterais associados valorizados ern 90.610 milhares de

USD.
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246. As sociedades beneficiárias dos créditos identificados no ponto anterior tinham em

comum o facto de ser o respetivo representante/procurador, junto do

BESA.

247. 0 valor das provisões acumuladas, em 31/12/2012, pelo BESA, sobre os referidos

créditos, não era superior a 7.881 milhares de USD.

248. Os colaterais associados aos créditos detidos pelo BESA identificados no ponto 245

supra, eram constituídos por promessas de hipoteca.

249. A 31/12/2012, a informação e/ou documentação disponíveis nos arquivos e/ou

registos do BESA sobre as operações de crédito identificada no ponto 245 supra e

respetivos mutuários, não permitiam: i) identificar o objeto social e/ou atividade

económica das sociedades mutuárias, ii) identificar os seus acionistas e/ou

beneficiários económicos efetivos, iii) avaliar a situação financeira e/ou viabilidade

económico -financeira dessas sociedades e a respetiva capacidade para reembolso dos

créditos às mesmas concedidos pelo BESA.

250. A documentação e informação existente nos arquivos do BESA, relativa aos

colaterais associados aos créditos identificados no ponto 245 supra, suscitava dúvidas

quanto à situação do registo predial dos imóveis dados em garantia e quanto à

adequação do valor lhes havia sido atribuído pelo BESA e que constava dos registos

des se Banco.

251. A KPMG Angola não teve acesso, no âmbito e para efeitos da análise sobre o

risco/imparidade dos referidos créditos: i) a informação sobre o objeto social e/ou
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atividade económica das respetivas sociedades mutuárias, sobre os seus acionistas

e/ou beneficiários económicos efetivos, a informação que permitisse avaliar a

respetiva situação financeira e/ou de viabilidade económico -financeira e concluir

sobre a respetiva capacidade para reembolso dos créditos concedidos pelo BESA, iv)

a informação e/ou documentação que permitisse identificar eventuais restruturações

dos mesmos (e respetivos termos), v) validar a existência de crédito vencido e de

juros vencidos (c não pagos) aos mesmos associados; vi) a informação e

documentação sobre os colaterais aos mesmos associados que permitisse validar a

sua existência e titularidade/validade, bem, coriio suportar a valorização que lhes

havia sido atribuída pelo BESA.

252. A informação e/ou documentação referida no ponto anterior, a que a KPMG

Angola não teve acesso, era necessária para avaliar e poder concluir sobre a adequada

valorização (imparidade) dos referidos créditos, de acordo com as IFRS (IAS 39).

253. 0 valor, individual e global, dos créditos detidos pelo BESA sobre os clientes

era

(significativamente) superior à materialidade definida pela KPMG no âmbito e para

efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BES

(€ 22.000.000,00).

254. A KPMG tinha conhecimento de que não tinha sido possível à KPMG Angola

aceder, relativamente aos créditos associados aos clientes
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à informação e/ou documentação descrita

no ponto 251 supra.

255. Não obstante, a KPMG concluiu não existir risco quanto à recuperabilidade e/ou

inadequada valorização (imparidade) dos créditos identificados no ponto 243 supra, e

que a imparidade registada pelo BESA para efeitos de reporte BES (de acordo com

as IFRS) era adequada, com base na informação, prestada pela KPMG Angola, de

que a Comissão Executiva e a Área de Risco do BESA haviam declarado não

existirem situações que pudessem colocar em causa a recuperabilidade dos valores do

crédito, designadamente, porque as situações de falta de completude ao nível dos

dossiers de crédito estariam relacionadas com créditos concedidos a entidades cujos

acionistas e/ou beneficiários de referência tinham uma posição muito relevante na

economia angolana, pelo que não haveria risco quanto à sua recuperabilidade.

256. A KPMG, ao ter concluído, face aos factos de que tinha conhecimento (relativos à

falta de acesso a informação sobre os créditos e mutuários supra identificados), que a

valorização dos referidos créditos do BESA e a irnparidade régistada pok esse banco

para efeitos de reporte BES (de acordo com as 1-FRS) cram adequadas, com base na

informação que lhe foi transmitida pela KPMG Angola sobre as declarações

prestadas pela Comissão Executiva e pela Área de Risco do BESA, não aplicou um

nível apropriado de ceticismo profissional.

257. (ii.2.c.) A KPMG Angola e a KPMG analisaram também a situação, em termos de

risco e/ou iinparidade, dos créditos detidos pelo BESA sobre os seguintes clientes:

i)

iii)
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258. De acordo com informação que foi analisada pela KPMG Angola e pela KPMG, os

referidos créditos apresentavam, a 31/12/2012, os Seguintes valores e colaterais

as sociados:

i) crédito no valor de 333.365 milhares de

USD, com colaterais associados valorizados em 117.000 milhares de USD.

crédito no valor de 264.816 milhares de USD, sem

colaterais associados.' e/ou identificados;

iii) crédito no valor de 151.562 milhares de USD, sem colaterais

associados e/ou identificados.

259. Os créditos reconhecidos pelo BESA sobre os clientes

estavam

compreendidos no conjunto de créditos que a KPMG documentou nos seus papéis

de trabalho (maxime, no memorando relativo à videoconferência realizada, em 25 de

fevereiro de 2013, entre Fernando Antunes e Inês Filipe) tratarem-se dos 30 maiores

créditos do BESA a clientes.

260. 0 BESA não dispunha, em 31/12/2012, nos seus arquivos e/ou registos de

informação que permitisse identificar os acionistas e/ou beneficiários económicos

efetivos das sociedades

261. As garantias associadas aos créditos detidos pelo BESA sobre os clientes

111.11111.11111:promessa de hipoteca sobre imóvel "Sky Business") e

(promessa de hipoteca sobre 50% do imóvel "Skyl"), não se

encontravam formalizadas.
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262. As sociedades

1111, haviam, juntamente com outros clientes.(sociedades

111.1111~, beneficiado de financiamentos do BESA no valor global de

842.990.000,61 USD, com vista à. aquisição à de um conjunto de três

imóveis designados 'Torres skir, por 416.000.000,00 USD.

263. Considerando o preço de comercialização praticado pelas sociedades, as "Torres

Sky" estavam valorizadas em 475 milhões de USD,

264. 0 devedor teria de liquidar juros resultantes

de créditos Bullet (capital e juros) que seriam devidos em setembro de 2013 (23

milhões de USD) e setembro de 2014 (136 milhões de USD).

2 6 5 .  0 BESA não havia constituído, em 31/12/2012, quaisquer provisões sobre os

referidos créditos detidos sobre os clientes

266. A KPMG Angola não teve acesso, no âmbito e para efeitos da análise sobre o

risco/imparidade dos referidos créditos, i) aos respetivos dossiers de crédito

(incluindo às propostas de crédito e respetivas aprovações), a informação sobre os

acionistas e/ou beneficiários económicos efetivos das sociedades

iii) a informação sobre a sua situação financeira e/ou de viabilidade

económica que permitisse concluir sobre a respetiva capacidade paa reembolso dos

créditos concedidos pelo BESA.
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267. A KPMG Angola não obteve e não analisou, no âmbito e para efeitos da análise

sobre o risco/imparidade dos referidos créditos, informação sobre às operações

• (incluindo garantias) e respetivos mutuários que permitisse avaliar e concluir, com

referência a 31/12/2012, sobre a sua adequada valorização, .de acordo com as WKS

(IAS 39).

268. 0 valor, individual e global, dos créditos detidos pelo BESA sobre os clientes

S.A." era (significativamente) superior à materialidade global definida pela ICPMG no

âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas

do BES (Eur 22.000.000,00).

269. A KPMG tinha conhecimento de que não tinha sido possível à KPMG Angola

aceder, relativamente aos créditos associados aos clientes

à informação e/ou

documentação descrita no ponto 266 supra.

270. Não obstante, a KPMG concluiu não existir risco quanto à recuperabilidade e/ou

inadequada valorização (imparidade) dos créditos identificados no ponto 258 supra, e

que a imparidade registada pelo BESA para efeitos de reporte BPS (de acordo corn

as IFRS) era adequada, com base na informação, prestada pela KPMG Angola, de

que a Comissão Executiva e a Área de Risco do BESA haviam declarado não

existirem situações que pudessem colocar em causa a recuperabilidade dos valores do

crédito, designadamente, porque as situações de falta de completude ao nível dos

dossiers de crédito estariam relaciona.das com créditos concedidos a entidades cujos

acionistas e/ou beneficiários de referência tinham uma posição muito relevante na

economia angolana, pelo que não haveria risco quanto à sua recuperabilidade.
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271. A KPMG, ao ter concluído, face aos factos de que tinha conhecimento (relativos à

falta de acesso a informação sobre szis créditos e mutuários supra identificados), que a

valorização dos referidos créditos do BESA e a imparidade registada por esse banco

para efeitos de reporte BES (de acordo com as 1F13.5) eram adequadas, com base na

informação que the foi transmitida pela KPMG Angola sobre .as declarações

prestadas pela Comissão Executiva e pela Área de Risco do BESA , não aplicou um

nível apropriado de ceticismo profissional.

272. (iii) A KPMG documentou nos seus papéis de trabalho (maxime, através do

memorando relativo à videoconferência realizada, em 25 de fevereiro de 2013, entre

lnês Filipe e. Fernando Antunes) que com. base na documentação e explicações

apresentadas pela KPMG Ansola foi possível verificar que parte significativa dos créditos mais

relevantes do BESA encontram-se colateralkados por imóveis, redundo de forma significativa o

risco de crédito do BESA".
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273. Todavia, A 31/12/2012, de acordo com a informação que foi obtida e

analisada pela KPMG Angola e pela KPMG, o valor global dos colaterais associados

à. carteira de crédito do BESA era de.3.071.521 milhares de USD.

274. A 31/12/2012, de acordo com a informação que foi obtida e analisada pela KPMG

Angola è pela KPMG, cerca de 57%  (1.741.761 milhares de USD) do valor dos

colaterais associados à carteira de crédito do BESA estava concentrado num grupo

de clientes (representados por que agregava créditos no valor de

1.538.506 milhares de USD.

275. A KPMG Angola não teve acesso, r elativamente aos créditos dos clientes

representados por (compreendidos nos " Top 30" ), a informação e/ou

documentação sobre os colaterais aos mesmos associados (promessas de hipoteca)

que permitisse validar a sua existência e tittilaridade/validade, bem como suportar a

valorização que lhes havia sido atribuída pelo BESA.

276. (iii.2) A equipa de trabalho de campo não teve, em regra, acesso, no âmbito da

revisão efetuada sobre a carteira de crédito do BESA denominada " Empresas" , a

informação sobre os tipos de colaterais associados aos créditos analisados, respetiva

contrattialização e documentação de suporte à sua valorização (quando aplicável).

277. (iii.3) Os colaterais associados à carteira de crédito do BESA corresponderiam, na

sua maioria, segundo o apurado e transmitido pela KPMG Angola à KPMG, a

promessas de hipoteca.

278. (iii.4) Ao nível dos créditos do BESA que a KPMG documentou nos seus papéis de

trabalho (maxime, através do memorando relativo à videoconferência ie2lizada, em 25
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de fevereiro de 2013, entre Fernando Antunes e Inês Filipe) tratarem-se dos trinta

maiores créditos do BESA a clientes, o valor global clç crédito não colateraliado, de

'acórdo com informação obtida e analisada pela KPMG, ascendia a 2.078.324

milhares de USD.

279. Os créditos reconhecidos pd.° BESA sobre os clientes

no valor de

1.051.995 milhares de USD, não tinham colaterais associadós e/ou identificados pela

KPMG Angola e pela KP11/Lj.

280. Os 'créditos reconhecidos pelo BESA sobre os clientes

11111111111111.1111111111111, no valor global 416.378 milhares de USD, .não

tinham colaterais associados e/ou identificados de acordo com a informação que foi

obtida e analisada pela KPMG Angola e pela KPMG.

281. Dezassete dos referidos trinta maiores créditos do BESA (entre os quais os créditos

relativos aos clientes

111111111~1.1111), no valor total de 2.011,568 milhares de USD, não

tinham colaterais associados e/ou identificados pela KPMG Angola e/ou pela

KPMG.

.282. Exisetia um grupo de clientes do BESA ("Outros') que agregava créditos no valor

global de 1.640.256 milhares de USDUSD, e cujos colaterais associados aos mesmos
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associados se encontravam valorizados em 121.378 milhares de USD, pelo que o

valor global de crédito não colateralizado associado a esse grupo de clientes ascendia

a 1.518.878 milhares de USD.)

283. A KPMG não obteve (face à materialidade do valor do ativo e ao risco ,de distorção

material associado à sua inadequada valorização), por si e/ou através da KPMG

Angola, relativamente ao " crédito a cliéntes"  do componente BESA, prova de

auditoria, apropriada e suficiente, sobre as asserções " existência" , " integralidade" ,

" direitos e obrigações"  e " valorização" , de forma a suportar a opinião por si emitida

na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012, porquanto:

i) a informação não disponibilizada pelo BESA, no âmbito e para efeitos da revisão

efetuada sobre a respetiva carteira de crédito, era necessária para avaliar e poder

concluir sobre a adequação do valor da imparidade registada por esse banco (para

efeitos de reporte ao Grupo BES);

as declarações prestadas pela Comissão Executiva e Área de .Risco do BESA à

KPMG Angola, e a revisão analítica efetuada sobre os indicadores de risco do BESA,

não eram, face à.materialidade do valor referido ativo e ao risco de distorção material

associado à sua inadequada valorização, suficientes para reduzir o risco de auditoria

(v.g. o risco de não deteção de distorções materialmente relevantes na informação

financeira referente ao componente BESA, decorrentes da inadequada valorização do

crédito concedido) a um nível aceitavelmente baixo.

284. A KPMG não incluiu — devendo ter incluído - uma reserva (por limitação de âmbito)

na opinião por si emitida na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria

sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de

2012, decorrente de não ter sido possível obter e analisar informação que permitisse
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concluir sobre i) a adequada valorização, de acordo com as LFRS, do crédito a

clientes do BESA que foi relevado na. rubrica "crédito a clientes" do balanço

consolidado do BES, os efeitos, ao nível das demonstrações financeiras

consolidadas do BES, dos ajustamentos que poderiam ter-se revelado necessários

caso a referida informação tivesse sido obtida e analisada.

285. A KPMG emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação.Legal das Contas e Relatório

de Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2012, no.qual fez constar, sem reservas, a opinião de que as referidas

demonstrações financeiras "apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos

materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do BES, o resultado consolidado das suas

operações, o rendimento integral consolidado, as alterações no capitais pro'prios consolidados, e os

fluxos consolidados de caixa dessa entidade, em conformidade com as.IFR.S", tal como adoptadas na

União Europeia e a informação nelas constante é compkta, verdadeira, atual, clara, objetiva e

licita".

286. A KPMG, ao ter concluído, face aos factos de que tinha conhecimento (relativos à

revisão efetuada sobre a carteira de crédito do BESA), que a valorização (imparidade)

do "crédito a clientes" do componente BESA'.' era adequada, com base na

informação que lhe foi transmitida pela KPMG Angola sobre as dedarações

prestadas pela Comissão Executiva e pela Área de Risco do BESA, não manteve um

nível apropriado de ceticismo profissional.

287. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos, os quais

são factos próprios, em que interveio e que praticou.

288. A KPMG sabia que:
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2) A KPMG Angola definiu, no âmbito e para efeitos da auditoria sobre o

"componente BESA", O S seguintes níveis de materialidade: i) Materialidade (do

componente): 12.095.000,00 USD; ü) Materialidade de execução (do

componente): 9.069.000,00 USD;.

b) Definiu, no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas de 2012 do BES, um nível de materialidade global de €
22.000.000,00;

c) Definiu, no âmbito da conceção do sell plano da auditoria sobre as
demonstrações financeiras consolidadas de 2012 do BES, o BESA como um

componente significativo do Grupo BES, por considerar tratar-se de um

componente com importância financeira individual para o Grupo BES;

d) O valor da. rubrica "Crédito a Clientes" do balanço do BESA que foi considerado

pelo BES na preparação das respetivas demonstrações financeiras consolidadas

era de 5.262.662 milhares de euros;

e) Em 31/12/2012, o valor de provisões acumuladas pelo BESA para créditos de

liquidação duvidosa e crédito vencido era de 157.606 milhares de USDUSD, o

qual refletia a classificação que, com referência à mesma data, havia sido efetuada

pelo BESA da sua carteira de crédito, em termos de risco;

f) De acordo a classificação efetuada pelo BESA, com referência a 31/12/2012, da

respetiva carteira de crédito, 87% dos créditos em carteira estavam classificados

como risco nulo, e cerca de 97% como créditos de risco baixo (entre os quais os

créditos classificados como de risco nulo);

g) O valor da imparidade registada pelo BESA (no balanço reportado ao BES para

efeitos de consolidação), com referência a 31/12/2012, era equivalente ao valor

das provisões acumuladas pelo BRSA (para créditos vencidos e de liquidação

duvidosa);
h) A KPMG Angola identificou a inadequada valorização (imparidade) do crédito a

clientes do BESA como um risco significativo de distorção material;
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i) A equipa de trabalho de campo e a KPMG Angola não tiveram acesso, no âmbito

e para efeitos da revisão efetuada sobre a carteira de crédito do BESA com vista a

concluir sobre a adequação da imparidade registada por esse banco (para efeitos

de reporte ao BES, de acordo corn as IFRS), a informação e/ou .documentação,

relativa às operações (incluindo garantias) e Mutuários dos créditos analisados, que

era necessária para avaliar e poder concluir sobre a adequação da imparidade

registada sobre o crédito concedido, de acordo com as IFRS (IAS 39);

j) Concluiu, com base em declarações prestadas pela Comissão. Executiva e pela

Área de Risco do BESA à KPMG Angola, pela adequada valorização (imparidade)

do crédito a clientes do "componente BESA";

k) Pelo menos desde 2011, existiam notícias divulgadas pela Comunicação Social que

associavam o então Presidente da Comissão Executiva do BESA, a processos

relacionados com fraude e branqueamento de capitais;

1) Ao ter concluído pela adequada valorização (imparidade) do crédito a clientes do

"componente BESA", com base na informação que lhe foi transmitida pela

KPMG Angola sobre as declarações prestadas pela Comissão Executiva e pela

Área de Risco do SESA, não aplicou um nível apropriado de ceticismo

profissional;

m) Não obteve, por si e/ou através da KPMG Angola, prova de auditoria, apropriada

e suficiente, de suporte à adequada valorização, de acordo com as normas

internacionais de contabilidade (IFRS/IAS 39), do "crédito a clientes" do

componente BESA, com referência a 2012: i) quer porque a informação não

disponíbilizada pelo BESA à equipa de trabalho de campo e à KPMG Angola, no

"âmbito e para efeitos da revisão efetuada sobre a respetiva carteira de crédito, era

necessária para avaliar e poder concluir sobre a adequação do valor da imparidade

registada por esse banco (para efeitos de reporte ao BES), ii) quer porque as

declarações prestadas pela Comissão Executiva e Área de risco do BESA (à

KPMG Angola) e a revisão analítica efetuada sobre os indicadores de risco do
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BESA não eram suficientes para reduzir o risco de auditoria a um nível

aceitavelrnente baixo;

n) Não obteve, por si e/ou através da KPMG Angola, prova de auditoria,

apropriada e suficiente, que permitisse concluir pela (in)existência de distorções

materialmente relevantes sobre as asserções "existência", "integralidade" e "direitos e

obrigações" do "crédito a  clientes" do componente BESA: i) quer porque não foi

possível aceder, relativamente a créditos com uma dimensão material, nuns casos

os contratos celebrados com os mutuários e, noutros casos, informação sobre as

condições da sua renovação; ü) quer porque não foram efetuados procedimentos

'de confirmação externa dos saldos reconhecidos pelo BESA ill) nem realizadas

outras análises sobre os fluxos financeiros associados aos créditos concedidos

(desembolsos e reembolsos) que permitissem concluir sobre o saldo ern dívida em

31/12/2012;

o) Não incluiu uma reserva (por limitação de âmbito) na opinião por si emitida na

Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012, decorrente de

não ter sido possível obter e, analisar informação que permitisse concluir sobre (i)

a adequada valorização, de acordo com as IFRS, do crédito a clientes do BESA

que foi relevado na rubrica "crédito a clientes" do balanço consolidado do BES,

(ii) os efeitos, ao nível das demonstrações financeiras consolidadas do BES, dos

ajustamentos que poderiam ter-se revelado necessários caso a referida informação

tivesse sido obtida e analisada;

p) Emitiu, 4 de março de 2013, a Certificação Legal d2s Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2012, pa qual fez constar, sem reservas, a opinião de que as referidas

demonstrações "apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos

materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do BES, o resultado consolidado das

suas operações, o rendimento integral consolidado, as alterações no capitais próprios consolidados,
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e os fluxos consolidados de' caixa dessa entidade, em conformidade com as EFRS, tal como

adoptadas na União Europeia e a informação nelas constante é completa, verdadeira, atua4

clara, objetiva e licita".

289. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.

(iii)DA NÃO DOCUMENTAÇÃO P ELA KPMG NOS SEUS P AP ÉIS DE TRABALHO, DE F ACTOS

IMPORTANTES QUE ERAM DO SEU CONHECIMENTO RELATIVOS A AUDITORIA EFETUADA

SOBRE O CRÉDITO A CLIENTES DO BESA

290. A KPMG não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes .à auditoria sobre

o exercício de 2012 do Grupo BES, informação sobre factos importantes, relativos à

auditoria efetuada sobre o crédito a clientes do componente BESA, que eram do seu

conhecimento à data em que emitiu a sua opiniào sobre as contas consolidadas do

BES referentes a 2012. .

291. A KPMG tinha conhecimento que:

a) As lacunas que, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES, documentou existirem ao nível da integralidade

da documentação constante dos dossiers de crédito do BESA, envolviam i)

propostas de crédito e suas aprovações (e, consequentemente, a concreta

finalidade e/ou utilização dos créditos concedidos pelo BESA), ii) contratos

celebrados corn os clientes, condições de renovação dos créditos (maxime, de

contas correntes caucionadas); iv) informação sobre os • acionistas e/ou
beneficiários económicos efetivos das sociedades mutuárias, v) informação sobre

a situação financeira e/ou de viabilidade económica dos mutuários dos créditos

analisados, vi) informação sobre o tipo de colaterais associados aos crédito
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concedidos, respetiva contratualização e documentação de suporte à sua

valorização (quando aplicável);

b) O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo responsável pela

auditoria sobre o BESA (para efeitos da auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do BES relativas a 2012), uma análise, efetuada pelo

banco, sobre a imparidade registada sobre o crédito a clientes (nomeadamente o

detalhe dos cálculos com base nos quais o banco havia estimado a referida

imparidade);

c) Relativamente à carteira de crédito denominada "Empresas", cujo valor global, em

30/09/2012, ascendia a 2,6 mil milhões de USD (ou seja, cerca de 45,6% e 25,5%

da carteira de crédito e do ativo do Banco à data de 30 de setembro de 2012,

respetivamente), a equipa de trabalho de campo seleccionou, para efeitos de

revisão individual da respetiva imparidade, com referência a 30/09/2012, uma

amostra de 135 créditos (de um total de 367 créditos);

d) Até 4 de março de 2013, o BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de

campo, relativamente a um conjunto de créditos, com uma dimensão material,

incluídos na amostra selecionada, qualquer da informação e/ou documentação

solicitada com vista a validar a imparidade registada pelo banco sobre esses

créditos;

e) Quanto aos créditos, da carteira "empresas", relativamente aos quais o BESA

disponibilizou. à equipa de trabalho campo alguma informação e/ou

documentação, a mesma não foi, ern regra, suficiente para concluir sobre a

adequação da imparidade registada pelo BESA;

f) A informação disponibilizada pelo BESA à.equipa de trabalho de campo, relativa

aos créditos incluídos na sua carteira, continha apenas a listagem dos créditos com

indicação da data de vencimento, não tendo sido disponibilizada informação

sobre a situação dos créditos à data da sua análise, ou seja, sobre o histórico de

cumprimento dos créditos;
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g) O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo urn histórico das

operações de crédito realizadas, nem acesso uma aplicação que permitisse

reconstituir as mesmas;

h) O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo informação sobre as

condições de renovação de parte significativa dos créditos analisados, com uma

dimensão material, que eram constituídos por contas correntes caucionadas que

estavam em' constante revolving,.o que levou a não tivesse sido possível à equipa de

campo validar o (não) vencimento dessas operações e/ou eventuais restruturações

(e respetivos termos);

i) O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de .campo, relativamente a

créditos com uma dimensão material, os contratos celebrados com os clientes;

j) Apesar de o BESA ter disponibilizado, em alguns casos, os contratos que

suportavam as, operações de crédito, a equipa de trabalho de campo não

conseguiu obter informação documentada que permitisse identificar as condições

de concessão de crédito e a concreta finalidade dos créditos concedidos,

porquanto os contratos disponibilizados., não continham essa informação e o

BESA não disponibilizou outra informação e/ou documentação para além dos

mesmos, designadamente, os dossiers de crédito de cada cliente com as respetivas

propostas de crédito e suas aprovações;

k) A equipa de trabalho de campo não efetuou a circuladzação dos clientes cujos

créditos foram analisados;

1) 0 BESA não disponibilizou, em regra, à equipa de trabalho de campo informação

sobre o tipo de colaterais associados aos créditos analisados, quando aplicável,

respetiva contratualização e documentação dc suporte à sua valorização (como

seja, avaliações);

m) O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo informação sobre a

situação financeira, económica ou de viabilidade económica dos mutuários dos

créditos analisados, designadamente demonstrações financeiras;
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n) A equipa de trabalho de campo não conseguiu apurar de que forma o BESA

recolhia e monitorizava a informação que disponibilizou para análise, relativa à

respetiva carteira de crédito (nomeadamente o detalhe da carteira de crédito

fornecido e a reconciliação);

o) A informação disponibilizada pelo BESA à equipa de trabalho de campo,

relativamente à sua carteira de crédito, não• continha urna desagregação,
relativamente a cada crédito individual, entre valor de crédito vencido, juros

vencidos e crédito vincendo;

p) O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho campo, relativamente aos

créditos incluídos na amostra selecionada, o detalhe do juro a receber por

contrato de crédito;

q) A equipa de trabalho de campo não conseguiu validar a situação, em termos de

vencimento/incumprimento, dos créditos analisados, à data da respetiva análise;

r) A equipa de trabalho de campo não conseguiu validar a existência, relativamente a

cada crédito individual, de juros vencidos, o seu valor, e os eventuais dias de

atraso registado no seu pagamento;

xxü. A equipa de trabalho campo não obteve informação sobre as responsabilidades

dos mutuários dos créditos analisados junto de outras instituições de crédito;

s) A equipa de campo realizou a análise individual dos créditos do BESA incluídos

na amostra selecionada com base, fundamentalmente, em informação prestada em

reuniões realizadas com colaboradores do BESA, porquanto, em regra, não foi

disponibilizada pelo BESA informação documentada relativa às operações de

crédito analisadas, aos respetivos mutuários e, quando aplicável, às garantias às

mesmas associadas;

t) As informações fornecidas pelos colaboradores do BESA no âmbito das reuniões

realizadas cOm a equipa de trabalho de campo não foram, em regra, suficientes

para concluir a análise sobre a imparidade dos créditos analisados;
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u) A. 31/12/2012, de acordo com a informação que lhe foi transmitida pela KPMG

Angola [Inês Filipe], o valor global dos colaterais associados à carteira de crédito

do BESA era de 3.071..521 milhares de USD; -

v) A 31/12/2012, cerca de 57% (1.741.761 milhares de USD) do valor dos colaterais

associados à carteira de crédito estava concentrado num grupo de clientes do

BESA (representados por MIMES. que agregava créditos no valor de

1.538.506 milhares de .USD;

w) Ao nível dos 30 créditos do BESA que a KPMG documentou nos seus papéis de

trabalho tratarem-se dos trinta maiores créditos do BESA a clientes (maxime,

através do memorando relativo à videoconferênCia realizada, ern 25 de fevereiro

de 2013, com Inês Filipe), o valor global de crédito não colateraLizado ascendia a

2.826.944.250,00 USD;

x) Para além dos créditos concedidos às entidades

(que a KPMG, identificou nos

seus papéis de trabalho como não tendo colaterais associados), existiam ainda

outros 13 créditos dos "Top 30", no valor total de 1.556.748 milhares de USD,

que também não tinham colaterais associados e/oti identificados;

y) Dezassete dos 30 créditos que a KPMG identificou nos seus papéis de trabalho

Como os "TOP 30" (entre os quais se contavam os créditos associados aos

clientes e

nó valor total de 2.011.568 milhares de USD, não tinham colaterais

associados e/ou identificados;

z) Dentre os créditos cuja informação e/ota documentação integral não foi

disponibilizada pelo BESA à KPMG Angola, estava compreendido um conjunto

de dez créditos

incluído nos "Top 30" por si identificados,

cujo valor global, a 31/12/2012, ascendin a 1.051.995 milhares de USD, e que a
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informação e/ou documentação em falta, relativa a esses créditos, incluía

informação sobre i) a identificação dos acionistas e/ou beneficiários económicos

das sociedades mutuárias, o objeto social e/ou atividade dessas sociedades,

a concreta finalidade dos créditos às mesmas concedidos, iv) (eventuais) garantias

aos mesmos associadas;

aa)Dentre os créditos cuja informação e/ou documentação integral não havia sido

disponibilizada pelo BESA à KPMG Angola, estava compreendido um conjunto

de oito créditos

incluídos nos "Top 30" por si
referenciados nos seus papéis de trabalho, cujo :valor global, a 31/12/2012,

ascendia a 1.017.754 milhares de USD, e que a informação em falta ou a que

KPMG Angola não teve acesso, relativa a esses créditos, incluía i) a identificação

do objeto social e/ou atividade das sociedades mutuárias., dos acionistas e/ou

beneficiários económicos efetivos das sociedades mutuárias, iii) documentação de

suporte à existência, validade/titularidade e adequada valorização dos colaterais

(promessas de hipoteca) associados aos créditos.

292. Os factos supra identificados eram factos importantes e respeitavam a matérias e

julgamentos significativos porquanto:

a) respeitavam à auditoria efetuada sobre o- crédito a clientes do BESA, principal

ativo desse componente do Grupo BES, que foi definido pela KPMG como um

componente significativo, atenta a respetiva importância financeira individual para

o Grupo BES;
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b) respeitavam a limitações ,e/ou dificuldades na realização de procedimentos de

auditoria e na obténção de prova de auditoria sobre o crédito a clientes do BESA

(maxim, de suporte às asserções "existéncid', "direitos e obrigações", "integrafidade" e

"va lorkação"), cuja inadequada valorização foi identificada pela KPMG Angola

como um risco significativo;

c) respeitavam à prova de auditoria obtida sobre o crédito a clientes do BESA

(ma.5c*Ne; de suporte às asserções "existência", "direitos e obrigações",

"integralidade" e "valorização") e, decorrentemente, às bases de suporte do

julgamento efetuado pela KPMG (e/ou aos fundamentos da sua conclusão) sobre

a sua suficiência, no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas de 2012 do BES;

d) a sua documentação era necessária para assegurar a compreensão i) da natureza;

âmbito/extensão e resultados dos procedimentos de auditoria efetuados sobre o

crédito a clientes do referido componente, bem como a prova de auditoria

concretamente obtida com vista suportar as asserções supra referidas, e ii) da

natureza e extensão das limitações e/ou dificuldades detetadas na execução dos

pro.cedimentos substantivos sobre o crédito a clientes do componente BESA; iii)

das bases de suporte do julgamento efetuado pela KPMG (e/ou fundamentos da

sua conclusão), no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas. do Grupo BES, quanto à apropriação e suficiência da

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

do .BESA, as asserções supra referidas.

293. A KPMG não documentou, contudo, nos seus papéis de trabalho referentes à

auditoria sobre o exercício de 2012 do Grupo BES, os factos descritos no ponto 291

supra.
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294. A KPMG, ao não ter documentado, nos seus papéis de trabalho, informação sobre

os factos descritos no ponto 91 supra, não preparou papéis de trabalho com

informação que permitisse a um revisor/auditor experiente, sem conhecimento

prévio do componente BESA c do trabalho desenvolvido pelo auditor, compreender:

a) a natureza, âmbito/extensão e resultados dos procedimentos de auditoria

efetuados sobre o crédito a clientes do referido componente, bem como a prova

de auditoria concretamente obtida com vista suportar as asserções "existência",

"direitos e obrigações", "integralidade" e "valórização",

b) a natureza e extensão das limitações e/ou dificuldades detetadas na execução dos

procedimentos substantivos sobre o crédito a clientes do componente BESA;

c) as bases de suporte do julgamento efetuado pela KPMG (e/ou fundamentos da

sua conclusão), no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do Grupo BES, quanto à apropriação e suficiência da

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

do BESA, as asserções supra referidas.

295. A KPMG emitiu, a 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório

de Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2012, no qual fez constar, sem reservas, a opinião de que as mesmas

"apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a

posição financeira consolidada do BES, o resultado consolidado das suas operações, o rendimento

integral consolidado, as alterações no capitais proprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa

dessa entidade, em conformidade com as 11-7R.S, tal como adoptadas na União Europeia e a

informação nelas constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e licita".

296. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos, os quais

são factos próprios, em que interveio e que praticou.
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297. A KPMG sabia que:

a) Se tinham verificado os factos descritos no ponto 291 supra;

b) Os factos descritos no ponto 291 supra eram importantes e respeitavam a matérias

e julgamentos significativos;

c) Não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre • o
exercício de 2012 do Grupo DES, factos importantes que .eram do seu

conhecimento, relativos aos i) procedimentos, de auditoria efetuados sobre o

crédito a clientes do componente BESA, limitações e/ou dificuldades detetadas

na execução desses procedimentos e aos respetivos resultados (incluindo prova de

auditoria obtida);

d) Ao não ter documentado, nos seus papéis de trabalho, informação sobre os factos

descritos no ponto 291 supra, não preparou papéis de trabalho com informação

que permitisse a um revisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio do

componente BESA e do trabalho desenvolvido pelo auditor, compreender: i) a

natureza, âmbito/extensão e resultados dos procedimentos de auditoria efetuados

sobre o crédito a clientes do referido componente, bem como a prova de auditoria

concretamente obtida sobre as asserções "existência", "direitos e obrigações",

"integralidade" e "valorização"; a natureza e extensão das limitações e/ou

dificuldades detetadas na execução dos procedimentos substantivos .sobre o

crédito a clientes " do componente BESA; as bases de suporte do julgamento

efetuado pela ICPMG (e/ou fundamentos da sua conclusão), no âmbito e para

efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo

BES, quanto ã apropriação e suficiência da prova de auditoria obtida com vista a

suportar, relativamente ao crédito a clientes do BESA, as asserções "existência",

"direitos e obrigações", "integralidade" e "valorização";
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e) Emitiu, a 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2012, no qual fez constar, sem reservas, a opinião de que as mesmas

"apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a

posição :financeira consolidada do BES, o multado consolidado das suas operações, o rendimento

integral consolidado; as alterações no capitais pro'prios consolidados, e os fluxos consolidados de

caixa dessa entidade, em conformidade com as 1FRS, tal como adoptadas na União Europeia e

a informação nelas constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e licita".

298. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.

SUBDIVISÃO Lii :DA PROVA DE AUDITORIA OBTIDA WANT° À RAZOABILIDADE DO MOIVTAIVTE DOS
PROVEITOS DE CREDITO RECONHECIDOS PELO BESA NOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2012 E A
NÃO INCLUSÃO DE UMA RESERVA (POR LIMITAÇÃO DE ÂMBITO) NA OPIMÃ 0 SOBRE AS CONTAS
CONSOLIDADAS DOS BES

299. 0 BES reconheceu, na rubrica "juros e rendimentos similares" da respetiva

demonstraç'ão de resultados consolidados, com referência a 31/12/2012, proveitos

do período (P&L) associados ao crédito a clientes do "componente BESA", no valor

de 549.337 milhares de euros.

300. Confo-rme referido no ponto 148 supra, a KPMG documentou nos seus papéis de

trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de 2012 do Grupo BES (maxime,

através do Highlights Completion Memorandum, de 15 de fevereiro de 2013), a propósito

da auditoria efetuada pela KPMG Angola sobre os Proveitos de Crédito (juros)
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reconhecidos pelo BESA em resultados do exercício, com referência a 31/12/2012,

o seguinte :

"Com referência a 31 de deembro de 2012 e tendo ongem nos memos problemas informáticos,

nomeadamente a impossibilidade da extração do sistema operacional, que limitaram a avaliação da

adequação do montante da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, face aos requisitos

estabelecidos no Aviso n.° 3/2012 do Banco Nacional de Angola, não nos foi possível obter

informação de suporte stiliciente e apropriada para concluir acerca da raxoabilidade dos Proveitos de

Crédito.

Esta limitação tem particular relevância ao nível da apresentação das demonstrações financeiras,

apresentadas com base em CO.NT1F, dado que para efeitos regulamentares, de acordo com o Aviso

n.° 3/2012, os Proveitos de Créditos Associados a operações de crédito em incumprimento há mais

de 60 dias deverão ser anulados do balanço, independentemente da sua recuperabilidade económica.

Não obstante esta limitação e considerando os procedimentos descritos no ponto relativo à Carteira

de Crédito, incluindo a expectativa da Comissão Executiva e Direcção de Risco de Crédito quanto à

R.ecuperabilidade económica dos juros registados pelo Banco e ainda ao facto de historicamente se

tratar de uma área que não regista ajustamentos de auditoria relevantes, não será expectável que

resultem impactos materialmente relevantes, numa ótica consolidada, ou se/a, relativamente às

demonstrações financeiras do Grupo BES, preparadas de acordo com as 1FRS, ratão pela qual as

limitações de âmbito referidas anteriormente não implicam, a emissão de opinião, com reservas.

Sem prejuko da nossa conclusão para efeitos deste reporte em base consolidada BES),

informamos que ao nível do nosso Relatório de Auditoria independente, iremos avaliar em conjunto

com a Comissão Executiva do BESA e em alinhamento com o BNA, o eventual impacto ao nível

da nossa opinião de auditoria, nomeadamente quanto à necessidade de incluir uma quafficação por

limitação de âmbito relacionada com o reconhecimento de juros em Proveitos de Crédito no âmbito do

Aviso n.° 3/ 2012 do BNA.

Excepto. quanto ao foi acima referido relativamente aos Proveitos de Crédito, concluímos

favoravelmente sobre a rarabilidade do valor da mosey, financeira registada pelo banco à data de
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31 de deembrv de 2012 e reportada ao BES para efeitos de preparação das respectivas contas

consolidadas com nferincia à mesma data.".

301. Também conforme referido no ponto 158 supra, a KPMG documentou nos mesmos

papéis de trabalho (maxime, através do memorando relativo .à videoconferência

realizada, em 25 de fevereiro de 2013, entre Fernando Antunes e Inês Filipe),

também a propósito da análise efetuada pela KPMG Angola sobre os proveitos de

crédito reconhecidos pelo BESA em resultados do exercício, a seguinte informação:

" Insuficiente informação do sistema operacional do BESA para que a KPMG

Angola pudesse testar o juro reconhecido em resultado do exercício
proveniente da carteira de crédito concedido a cliente.

Com base na documentação e explicações apresentadas pela KPMG Angola foi possível verificar que

a parte significativa dos créditos mais relevantes do BESA encontram-se colateralkados por

imóveis, reduzindo de forma signfficativa o risco de crédito do BESA Estes colaterais incidem

igualmente sobre os juros corridos pelo que foi possível concluir pela adequação dos juros registados

pelo BESA para efeitos de reporte ao BES de acordo con: os IFRS."

302. A KPMG Angola não efetuou procedimentos de auditoria, nem obteve informação,

que permitissem ultrapassar, para efeitos da auditoria sobre as demonstrações

financeira consolidadas do BES referentes a 2012, a falta de informação de suporte,

suficiente e apropriada, para conduir acerca da razoabilidade dos Proveitos de

Crédito reconhecidos pelo BESA ern resultados do exercício, que iria dar lugar [e

deu] a uma reserva no parecer do auditor independente da KPMG Angola sobre as

demonstrações financeiras do BESA referentes a 2012.

303. A equipa de trabalho de campo e a KPMG Angola não conseguiram, no âmbito da

auditoria efetuada sobre o componente BESA com referência a 2012 (para efeitos da

auditoria sobre as demonstrações financeira consolidadas do BES), obter informação
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de suporte, suficiente e apropriada, para testar e concluir sobre a razoabilidade do

montante de proveitos de crédito reconhecidos pelo BESA nos resultados do

exercício de 2012, para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do BES.

304. A KPMG não obteve, por si e/ou através da KPMG Angola, relativamente ao

montante de proveitos de crédito teconhecido pelo BESA em resultados do

exercício, e que foi objeto de consolidação das demonstrações • financeiras
consolidadas do BES, prova de auditoria, apropriada e suficiente, sobre as asserções

"existêncid',"inte,gralidadt" e "fflensuragio", de forma a suportar a opinião por si emitida

na Certificação Legal dás Contas e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012.

305. 0 BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo e à KPMG Angola

informação sobre a sua carteira de crédito com desagregação, relativamente a cada

crédito individual, entre valor de .crédito e juros, vencidos e vincendos.

306. 0 BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo e à KPMG Angola

informação sobre o detalhe dos juros a receber por contrato do crédito,
compreendendo i) as operações de crédito a que respeitavam, ii) a respetiva taxa de

juro, iii) o montante do crédito, iv) datas de pagamento dqs juros e v) informação

sobre o vencimento.

307. A equipa de trabalho de campo e a KPMG Angola não conseguiram, face à não

disponibilização pelo BESA dá informação referida nos pontos 305 e 306 SUP11;

efetuar o recálculo (teste substantivo) do juro corrido associado à carteira de crédito

do BESA, conforme planeado pela KPMG Angola.
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308. A equipa de trabalho de campo e a KPMG Angola não efetuaram o recákulo (teste

substantivo) do juro reconhecido em resultados associado à carteira de crédito do

BESA, nem outros procedimentos alternativos de detalhe.

309. A KPMG tinha conhecimento dos factos descritos nos pontos 305 a 308 supra.

310. Ao não efetuarem testes de detalhe para aferir a exatidão do valor do juro associado à

carteira de crédito do BESA, entre os quai o recálculo do valor do juro, a equipa de

trabalho de campo e a KPMG Angola não obtiveram prova de auditoria, apropriada

e suficiente, de suporte à adequação i) do montante do juro corrido reconhecido pelo

BESA no respetivo balanço (asserções "existêncid', "integra/idade" e "direitos e

obrigações") e ü) do montante dos juros reconhecidos pelo BESA nos respetivos

resultados do exercício (asserções"existêncid', "integra/idade" e"mensuração").

311. 0 valor dos proveitos de crédito (juros) reconhecidos pelo BESA, na respetiva

demonstração de resultados do exercício de 2012 (remetida ao BES para efeito de

consolidação), era (significativamente) superior à materialidade global definida pela

KPMG no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as. desnionstrações financeiras

consolidadas de 2012 do BES (€ 22.000.000,00).

312. A KPMG não obteve, pot si e/ou através da KPMG Angola, prova de auditoria,

apropriada e suficiente, de suporte à adequação do montante do juro reconhecido

pelo BESA nos respetivos resultados do exercício (remetidos ao BES para efeitos de

consolidação).

313. A KPMG emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório

de Auditoria e sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

250



Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
1° Juízo — J1

Pr.Do Municipio, Ed Ex -Escola Prática de Cavalaria
2005-345 Santarém

Telef 243090300 Fax: 243090329 Mail; tribtmal.c.supervisao®tribunais.org.pt

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

exercício de 2012, no qual fez constar, sem reservas, a opinião de as mesmas

"apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a

posição financeira.consolidada do BES, o resultado consolidado das suas operações, o rendimento

integral consolidado, as alterações no capitais próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa

dessa entidade, em conformidade com as 1FRS, tal como adoptadas na União Europeia e a

informação nelas constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e licita".

314. A KPMG não incluiu — devendo ter incluído - uma reserva (por limitação de âmbito).

na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012, decorrente de não

ter sido possível obter e analisar informação que permitisse concluir sobre i) a

razoabilidade do. montante dos proveitos de crédito reconhecidos pelo BESA e

relevados na rubrica "juros e rendimentos similares" da demonstração de resultados

consolidados. do Grupo BES pelo valor de 549.337 milhares de euros, os efeitos,

ao nível das demonstrações Etnanceiras consolidadas do BES, dos ajustamentos que

poderiam ter-se revelado necessários caso a referida informação tivesse sido obtida e

analisada.

315. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos, os quais

são factos próprios, em que interveio e que praticou.

316. A KPMG sabia que:

a) O BES reconheceu, na rubrica "juros e rendimentos similares" da respetiva

demonstração de resultados consolidados, com referência a 31/12/2012,•
proveitos do período (P&L) associados ao crédito a clientes do "componente

BESA", no valor de '549.337 milhares de euros;
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b) A KPMG Angola não efetuou procedimentos de auditoria, nem obteve

informação, que permitissem ultrapassar, para efeitos da auditoria sobre as

demonstrações financeira consolidadas do BES, a falta de informação de suporte,

suficiente e apropriada, para concluir acerca da razoabilidade dos Proveitos de

Crédito reconhecidos pelo BESA em resultados do exercício, que iria dar lugar te

deu] a uma reserva no parecer do auditor independente da KPMG Angola sobre

as demonstrações financeiras do BESA referentes a 2012.

c) A equipa de trabalho de campo e a KPMG Angola não conseguiram, no âmbito

da auditoria efetuada sobre o componente BESA com referência a 2012 (para

efeitos da auditoria sobre as . demonstrações financeira consolidadas do BES),

obter informação de suporte, suficiente e apropriada, para testar e concluir sobre a

razoabilidade do montante de proveitos de crédito reconhecidos pelo BESA nos

resultados do exercício de 2012, para efeitos da auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do BES;

d) O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo e à KPMG Angola

informação sobre a sua carteira de crédito corn desagregação, relativamente a cada

crédito individual, entre valor de crédito e juros, vencidos e vincendos;

e) O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo e à KPMG Angola

informação sobre o detalhe dos juros a receber por contrato do crédito,

compreendendo i) as operações de crédito a que respeitavam; a respetiva taxa

de juro, iii) o montante do crédito, iv) datas de pagamento dos juros e v)

informação sobre o vencimento;

f) A equipa de trabalho de campo e a KPMG Angola não conseguiram, face à não

disponibilização pelo BESA da informação referida nos pontos 305 e 306, efetuar

o recalculo (teste substantivo) do juro corrido associado à carteira de crédito do
•BESA, conforme planeado pela KPMG Angola;
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g) A equipa de trabalho de campo e a KPMG Angola não efetuaram o recalculo

(teste substantivo) do juro reconhecido em resultados associado à carteira de

crédito do BESA, nem outros procedimentos alternativos de detalhe;

h) A realização, pela equipa de trabalho de campo e/ou pela KPMG Angola, de

testes de detalhe para aferir a exatidão do valor do juro associado à carteira de

crédito do BESA, entre os quais o recalculo do valor do juro, era necessária para

obter prova de auditoria, apropriada e suficiente, sobre a adequação i) do

montante do juro corrido reconhecido pelo, BESA no respetivo balanço

(asserções "existência", "integralidade" e "direitos e- obrigações") e do

montante dos juros reconhecidos pelo BESA nos respetivos resultados do

exercício (asserções "existência", "integralidade" e "mensuração");

i) O valor dos proveitos de crédito (juros) reconhecidos pelo BESA, na respetiva

demonstração de resultados do exercício de 2012 (remetida ao BES para efeitode

consolidação), era (significativamente) superior à materialidade global definida

pela KPMG no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as desmonstrações

financeiras consolidadas de 2012 do BES;

j) Não obteve, por si e/ou através da KPMG Angola, prova de auditoria de suporte

à adequação do montante do juro reconhecido pelo • BESA nos respetivos
resultados do exercício (remetidos ao BES para efeitos de consolidação); .

k) Emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria e sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes

ao exercício de 2012, afirmando que estas ' àpresentam de forma verdadeira e apropriada,

em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financefra consolidada do BES, o

resultado consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as alterações no

capitais pro'prios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa dessa entidade, em conformidade

com as IFRS"; (fls. 8624003, maxime fls. 969v a 970v)

Não incluiu uma reserva (por limitação de âmbito) na opinião por si emitida na

Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações
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financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012, decorrente de

não ter sido possível obter e analisar informação que permitisse concluir sobre i) a

razoabilidade do montante dos proveitos de crédito reconhecidos pelo BESA e

relevados na rubrica "juros e rendimentos similares" da demonstração de

resultados.consolidados do Grupo BES pelo valor de 549.337 milhares de euros,

ii) os efeitos, ao nível das demonstrações financeiras consolidadas do BES, dos

ajustamentos que poderiam ter-se revelado necessários caso a referida informação

tivesse sido obtida e analisada.

317. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.

SUBDIV1S40 1V - DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA EFETUADCAS E DA PROVA DE AUDITORIA OBTIDA PELA
KPMG SOBRE AS A= ÇÕES «EXISTÉNCL4', "DIREITOS E OBRIGAÇÕES" E «VALORIZAÇÃ DOS /Mo:517.6' DO
COlt,POIVENTE BF:SA

(I) DA DOCUMENTAÇÃO, NOS PAPÉIS DE TRABALHO DA ICPMG. DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA EFEIUADOS E DA PROVA
DE AUDITORIA OBTIDA SOBRE OS IMÓVEIS REGISTADOS NA RUBRICA " BEMS NÃO DE USO PRÓPRIO"  DO BALANÇO DO BESA

(ASSERÇÓES "EXISTÉNQA" , "DIREITOS E OBRIGAÇÕES"  E "VALORIZAÇÃO")

318. 0 BESA relevou, com referência a 31/12/2012, na rubrica " Ativos Não Correntes

Detidos para Venda" do seu balanço (elaborado segundo as 1FRS, remetido ao BES para

efeitos de consolidação), os seguintes imóveis:

lmóvel • Valor
(milhares de USD)

'Edificio Muxima 66.060

Imóvel Kanhangulo 16.351

Eixo Viárió 232.590

Magestic Towers (Torres Oceano) 277.750

Terreno Futungo Belas 177.058

Fazenda dos Mangais 7.412 .
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Hotel Soyo 16.500

Torres Maravilha 30.000 .

Sky Fitness 27.280

Ilha Ruca (Ilha de Luanda) - 16.491

Terreno em Sangano 40.000

Total • 907.491

319. 0 BES relevou os referidos imóveis na rubrica "Ativos Não Correntes Detidos Para

Venda" do seu balanço consolidado referente ao exercício de 2012.

320. No balanço do BESA (elaborado segundo o CONTIF), os referidos imóveis encontravam-

se registados na rubrica "Bens Não de Uso Próprio".

321. Os referidos imóveis foram, no segundo semestre de 2012, conabilisticamente transferidos

pelo .BESA para um Fundo de Investimento Imobiliário detido a 100% pelo BESA,

designado "BESA Valorização".

322. A KPMG documentou nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício

de 2012 do Grupo BES. (maxime, através do documento "1--fighlights Completion

Memorandum", de IS de fevereiro de 2013), ter-lhe sido transmitida pela KPMG Angola,

relativamente aos imóveis registado na rubrica "Bens Não de Uso Próprio do BESA, a

seguinte informação:

a) A rubrica "Bens Não de Uso Próprio" do balanço do BESA havia registado, face a

2011,  um aumento de 26%, justificado pela aquisição de imóveis, que,

contabilisticarnente, haviam sido transferidos, no segundo semestre de 2012, pára o

Fundo Imobiliário "BESA Valorização";
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b) O Fundo Imobiliário "BESA Valorização" havia sido constituído em novembro de

2012, sob a forma de um Fundo de Investimento Imobiliário Fechado, e a sua gestão

estava a cargo da "BESAACT1F — Sociedade Gestora de Fundos de Investimento",

sociedade consolidada integralmente pelo BESA e participada ppr este Banco em 100%;

c) As Unidades de Participação do "Fundo BESA Valorização" haviam sido adquiridas

pelo BESA. pelo montante global de USD 1.000 milhões, subscrito através: i) da

entrada de imóveis, no montante equivalente a USD 791,6 milhões, e; ii5 em dinheiro,

no montante equivalente a USD 208,4 milhões;

d) Nas contas individuais do BESA, os imóveis transferidos para o Fundo BESA

Valorização não haviam sido desreconhecidos do balanço, dado que o Banco havia

adquirido MO% do referido Fundo;

e) A rubrica "Bens Não de Uso Próprio" d balanço do BESA, apresentava, a 31 de

dezembro de 2012, o seguinte detalhe:

Imóvel Valor

(milhares de USD)

Edificio Muxima 66.060

Imóvel Kanhangulo 16.351

Eixo Viário 232.590

Magestic Towers (Torres Oceano) 277.750

Terreno Futungo Belas 177.058

Fazenda dos Mangais 7.412

Hotel Soy o I 6.500

' Torres Maravilha 30.000

Sky Fitness 27.280

Ilha Ruca (ilha de Luanda) 16.491

Terreno em Sangano 40.000

•••••
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Total 907.491

323. A KPMG documentoti nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício

de 2012 do. Grupo BES (maxime, através do documento "Highlights Completion

Memorandum",de IS de fevereiro de 2013), ter-lhe sido transmitida pela KPMG Angola,

relativamente aos í) os riscos significativos identificados, procedimentos de auditoria

efetuados, e iii) conclusões da KPMG Angola, sobre a carteira de imóveis do BESA,. a

informação constante do ponto 149 supra.

324. Especificamente no que se refere à auditoria efetuada pela KPMG Angola sobre os imóveis

registados na rubrica "Bens Nato de Uso Próprio" do balanço do BESA, a KPMG

documentou nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de 2012

do Grupo BF -S (rnaxime, através do memorando relativo à videoconferência realizada corn

Inês Filipe, em representação da KPMG Angola, em 25 de fevereiro de 2013), a

informação descrita no ponto 159 supra.

325. A informação que a KPMG documentou nos seus papéis de trabalho, relativa à auditoria

efetuada pela KPMG Angola sobre a existência, titularidade e valorização dos imóveis

registados na rubrica "Bens NJ° de Uso Próprio" do balanço do BESA (a que, no balanço

remetido por esse banco ao BES, elaborado segundo as IFRS, correspondia a rubrica

"Ativos Não Correntes Detidos para Venda"), e à verificação e/ou avaliação efetuada pela

KPMG desse trabalho, não permite a um revisor/auditor experiente, sem conhecimento*

prévio do "componente BESA" e do trabalho desenvolvido pelo auditor:

a) compreender a natureza, o dàmbito/extensão e os resultados dos procedimentos de

auditoria efetuados, e a prova de auditoria concretamente obtida, com vista a suportar,

relativamente aos imóveis registados na rubrica ."Ativos Nio Correntes Detidos para
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Venda" do balanço do BESA (remetido ao BES para efeitos de consolidação), as

asserções "existência", "direitos e obrigações" (titularidade) e "valorização";

b) compreender as bases de suporte do julgamento (e/ou os fundamentos da conclusão)

documentado nos papéis de trabalho da KPMG, de que não obstante as situações

detetadas, de falta de documentação de suporte à valorização de imóveis, que iriam

originar uma reserva (por limitação de âmbito) na opinião da KPMG Angola sobre as

contas locais de 2012 do BESA, foi possível concluir, sem •reservas, com base em

avaliações disponibilizadas em 2013, pela adequada valorização .(imparidade) dos

referidos imóveis, para efeitos .das demonstrações financeiras consolidadas do BES

referentes ao mesmo exercício;

c) avaliar e concluir terem sido efetuados pela KPMG Angola procedimentos de auditoria,

e pela KPMG obtida e analisada informação relativa ao trabalho efetuado, que, face ao

risco significativo existente e identificado pela KPMG Angola sobre a valorização dos

imóveis do BESA, permitissem (à KPMG) concluir, para efeitos da auditoria sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do BES, sobre a adequada valorização

(irriparidade), de acórdo com as IFRS, dos imóveis registados na rubrica "Ativos No
Con -entes Detidos para Venda" do balanço do BESA (remetido ao BES para efeitos de

consolidação);

d) concluir ter sido obtida e analisada pela KPMG informação e/ou documentação

relativa à existência, titularidade e valorização dos imóveis registados na rubrica"Ativos

Não Con -entes Detidos para Venda" do balanço do BESA (remetido ao BES para

efeitos de consolidação), -que, face à materialidade do valor da referida rubrica

(€687.805 milhares, considerando a taxa de câmbio EUR/USD: 1,31940 USD), lhe

permitisse concluir e declarar que as demonstrações financeiras consolidadas de 2012

do BRS apresentavam, de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos

materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do banco, em 31 de

dezembro de 2012, e o resultado consolidado das suas operações.
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3 2 6 .  ( i ) A KPMG não do'cumentou nos papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES (maxime, no memorando relativo à videoconferência

realizada, em 25 de fevereiro de 2013, entre Inês Filipe e Fernando Antunes),

• relativamente ao trabalho efetuado pela KPMG Angola sobre os imóveis registados na

rubrica "Bens Não de Uso Próprio" do balanço do BESA (referente ao exercício de 2012),

de que forma foram ultrapassadas as situações, existentes a 31 de dezembro de 2011 e que,

de acordo corn o reportado pela KPMG Angola, ainda se mantinham a 31 de dezembro de

2012, relacionadas com a falta de documentação comprovativa de existência e titularidade

de um conjunto de imóveis; no valor de 75.580.011 milhares de AOA (598.061.412

milhares de euros, considerando a taxa de câmbio EUR/A0A: 126,37500), transferidos

para o Fundo de Investimento Imobiliário "BESA Valorização".

327. (ii) A KPMG não documentou nos papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES, relativamente à auditõria efetuada pela KPMG Angola

sobre a valorização dos imóveis registados na rubrica "Bens Não de Uso Próprio" do

balanço do BESA (referente ao exercício de 2012):

a) Qual a documentação, relativa à valorização dos imóveis registados na rubrica "Bens

Não de Uso Próprio", que se encontrava ainda a ser objeto de levantamento pelo

BESA, e cuja falta iria dar origem á uma reserva, por limitação de âmbito, na opinião da

KPMG Angola sobre as contas focais do BESA relativas ao exercício de. 2012;

b) Quais os imóveis relativamente aos quais essa informação não foi disponibilizada, e qual

a respetiva natureza e/ou estado de construção;

c) Por razão a KPMG validou o entendimento da KPMG Angola de que a

documentação ern falta, relativa à valorização dos imóveis registados na rubrica "Bens

Não de Uso Próprio", apenas relevava para efeitos de opinião sobre as contas de 2012

do BESA (nas quais iria dar azo a uma reserva por limitação de âmbito), mas não para
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efeitos da opinião da KPMG sobre as contas consolidadas do BFS referentes ao mesmo

exercício;

d) De que forma as avaliações obtidas, em 2013, pela KPMG Angola, permitiam

ultrapassar, para efeitos da auditoria sobre as contas cánsolidadas do BFS referentes ao

exercício de 2012, a falta de informação e/ou documentação de suporte à valorização

de imóveis, que iria dar origem a unia reserva (por limitação de âmbito) na opinião da

KPMG Angola sobre as contas locais do BESA referentes ao mesmo exercício;

e) Os fundamentos e a base contabilística de suporte à conclusão, documentada pela

KPMG, de que não haveriam irnparidades a registar na valorização dos imóveis

compreendidos na rubrica "Bens Não de Uso Próprio" do balanço do BESA, não

obstante, numa ótica de "valor atual", os valores já despendidos para os projetos, serem;

à data, superiores ao valor contabilístico dos imóveis;

f) Os critérios e pressupostos utilizados nas avaliações disponibilizadas à KPMG Angola,

relativamente aos imóveis registados na rubrica "Bens Não de Uso Próprio", numa ótica

de valor atual, e numa ótica de projeto concluído;

g) Se foi efetuada, pela KPMG Angola e/ou pela KPMG, uma análise e/ou validação dos

critérios e pressupostos utilizados nas avaliações disponibilizadas;

h) As diferenças registadas entre o valor dos imóveis no seu estado atual (à data), o seu

valor contabilístico e o respetivo valor de avaliação estimado numa ótica de projeto

concluído;

i) Se foi apurado e/ou qual era o valor dos custos incorridos pelo BESA à data de

balanço, relativamente a cada um desses imóveis;

j) Sc foi apurado e/ou qual era o valor do saldo, relativo a cada imóvel, que correspondia

a adiantamentos, e o valor dos custos totais estimados até ao final dos projetos.
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328. A KPMG emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício

de 2012.

329. A KPMG fez constar na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012, a seguinte

opinião: "as referidas demonstrações financeiras consohdadas apresentam de forma

verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição

financeira consolidada do Banco Espirito Santo, SA., em 31 de dezembro de 2012, o

resultado consolidado das suai operações, o rendimento integral consolidado, as alterações

no capitals próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa no exercício findo

naquela data, em conformidade com as ___ tal como adoptadas na União Europeia .e a

informação nelas constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e licita".

330. A Arguida, 'relativamente à auditoria efetuada sobre os imóveis registados na rubrica

"Ativos Não Correntes Detidos para Venda" do balanço do componente BESA (remetido

ao BES para efeitos de consolidação), e à avaliação e/ou verificação efetuada pela Arguida

desse trabalho, não elaborou nem conservou documentação suficiente para o CNSA

examinar convenientemente o seu trabalho, enquanto ROC/auditor responsável pela

revisão legal/auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BES

referentes ao exercício de 2012.

331. A arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos descritos, os quais factos

próprios, em que interveio e praticou.

332. A Arguida sabia que:
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a) O BESA relevou, com referência a 31/12/2012, na rubrica "Ativos Não Correntés

Detidos para Venda" do seu balanço (elaborado segundo as IFRS, remetido ao BES

para efeitos de consolidação), imóveis no valor global de 907.491 milhares de USD;

b) No balanço estatutário do BESA (elaborado segundo o CONTIF), os referidos imóveis

estavam registados na rubrica "Bens Não de Uso Próprio";

c) O BES relevou os referidos imóveis na rubrica "Ativos Não Correntes Detidos Para

Venda" do seu balanço consolidado referente ao exercício de 2012;

d) Documentou nos seus papéis de trabalho. o trabalho efetuado e a prova de auditoria

obtida (pela KPMG Angola) sobre os imóveis relevados na rubrica "Bens Não de Uso

Próprio" do balanço do BESA, e a verificação e/ou avaliação efetuada pela KPMG

desse trabalho, nos termos revelados pelo documento "1-lighlights Completion

Memorandum - Audit" de 15 de fevereiro de 2013, e pelo memorando elaborado por

Fernando Antunes, relativo à videoconferência realizada em 25 de fevereiro de 2013

entre Fernando Antunes e Inês Filipe;

e) Não documentou nos seus papéis de trabalho os factos descritos nos pontos 325 e 326;

e) A informação documentada nos seus, papéis de trabalho não permitia a um revisor

auditor/experiente, sem conhecimento prévio do "componente BESA" e o do trabalho

desenvolvido pelo auditor, compreender (i) a natureza, o âmbito/extensão e os

resultados dos procedimentos de auditoria efetuados, e a prova de auditoria

concretamente obtida, com vista a suportar, relativamente aos imóveis registados na

rubrica "Ativos Não Correntes Detidos para Venda" do balanço do BESA (remetido

ao BES para efeitos de consolidação), as asserções "existência", "direitos e obrigações"

(titularidade) e "valorização", '(ii) as bases de suporte do julgamento efetuado pela

KPMG (e/ou os fundamentos da conclusão) sobre a suficiência desse trabalho;

f) A informação documentada nos seus papéis de trabalho não permitia a um revisor

auditor/experiente, sem conhecimento prévio do "componente BESA" e o do trabalho

desenvolvido pelo auditor, avaliar e concluir terem sido efetuados (pela KPMG Angola)
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procedimentos de auditoria, e pela KPMG obtida e analisada informação relativa ao

trabalho efetuado, que, face ao risco significativo existente e identificado pela•KPMG

Angola sobre os imóveis do BESA, lhe permitissem concluir sobre:. (i) as asserções

"existência" ç "direitos e obrigações" da rubrica. "ativos não correntes detidos para

venda" do "componente BESA''; (ii) a adequada valorização (imparidade), de acordo

com as IFRS,dos imóveis registados na rubrica "Bens Não de Uso Próprio" do balanço

do BESA;

g) A informação .documentada nos seus papéis de trabalho não permitia a um revisor

auditor/experiente, sem conhecimento prévio do "componente BESA" e do trabalho

desenvolvido pelo auditor, compreender as bases de suporte do julgamento (e/ou os

fundamentos da conclusão) documentados nos papéis.de trabalho da KPMG, de que

não obstante as situações detetadas, de falta de documentação de suporte à valorização

de imóveis, que iriam originar uma reserva (por limitação de âmbito) na opinião da

KPMG Angola sobre as •contas locais de 2012 do BESA, foi possível concluir, sem

reservas, com base ern avaliações disponibilizadas em 2013, pela adequada valorização

(imparidade) dos referidos imóveis, para efeitos das demonstrações financeiras

consolidadas do BES referentes ao mesmo exercício;

f) Emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES .referentes ao

exercício de 2012, afirmando que .estas apresentam de forma verdadeira e apropriada,

em todos os aspectos materialmente relevances, a posição financeira consolidada do

BES, o resultado consolidado das suas operações, o rendimento integral consohdado, as

alterações no capital's próprios consolidados, e os fluxos consolidados de carta dessa

entidade, em conformidade com as 'FRS".

333. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.

263



4,9 .

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
Juízo - J1

•
• Py.Do Município, Ed Ex -Escola Prática de Cavalaria

2005-345 Santarém
Telef: 243090300 Fax: 243090329 Mail: tr ibimal.c.supervisao®tr ilxmais.org.pt

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

(iii) Da não inclusão de uma reserva (por  desacordo) no Certificação Legal das ContaseRelat6r io de Auditor ia

sabre as demonstrações financeiras consolidadas de 2012 do BM, decorrente da inadequada valorização

(imparidade) do imóvel 'Terreno em Sangano""

334. 0 BESA relevou, na rubrica "Ativos Não Correntes Detidos para Venda" do seu balanço

(elaborado segundo as 'FRS, remetido ao BES para consolidação), corn referência a

31/12/2012, pelo valor de 40.000 milhares .de USD (30.316 milhares de euros,

considerando a taxa de câmbio EUR/USD: 1,31940) um imóvel designado "Terreno ern

Sangano".

335. 0 imóvel " Terreno em Sangano", foi 'relevado pelo BES na rubrica "Ativos Não Correntes

Detidos Para Venda" do seu balanço consolidado referente ao exercício de 2012.

336. 0 imóvel em causa não dispunha, a 31/12/2012, de licença de construção nem de projeto

de construção aprovado,. não tendo sido iniciada, no mesmo, a essa data, qualquer

construção.

337. 0 imóvel "Terreno em Sangano" foi, em 27/11/2012, a pedido da BESACTIF, objeto

de avaliação pela "Proprime".

338. De acordo corn relatório de avaliação elaborado pela '"Proprime", com referência a

27/11/2012:

a) o "valor de mercado atual do imóvel" (à data da avaliação), tendo em conta o seu

estado e uso atual, era de 2.100.000,00 USD;

89 Os factos constantes dos pontos 354 a 369, atinentes à prova de auditoria de suporte à adequada
valorização (imparidade) dos imóveis " Eixo Viário" , " Magestic Towers (Torres Oceano)" , " Futungo de
Belas"  e " Sky Fitness" , for am objecto de arquivamento na douta decisão r ecor r ida, que os considerou não
pvvados aquando da fundamentação da matér ia de facto (capítulo VI).
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b) o "valor de mercado potencial" do imóvel, no pressuposto de ser possível executar o

projeto considerado no cenário de uso alternativo utib7Ado para avaliação, era de

66.094.177,00 USD.

339. Tendo por base o relatório de avaliação elaborado pela "Proprime", a diferença entre o

valor pelo qual o imóvel "Terreno em Sangano" se encontrava, a 31/12/2012, relevado

no balanço do BE,SA (40.000 milhares de USD); e o respetivo "valor de mercado atual" (à

data da avaliação), era de 37.900 milhares de USD.

340. A 30/12/2012 o " Terreno em Sangano" foi objeto de avaliação pela "Va lor  de

Mercado".

341. De acordo com relatório de avaliação.elaborado pela "Valor de Mercado", com referência

a 31/12/2012:

a) o "valor de mercado atual" do imóvel (à data da avaliação), com base nos pressupostos

assumidos e a percentagem de obra realizada, era de 1.420.000,00 USD;

b) o "valor de mercado potencial" cio imóvel, após projeto aprovado, e de acordo com o

método do valo' r residual ou discounted cash flows, era de 59.937.500,00 USD.

342. Tendo por base o relatório de avaliação elaborado pela "Valor de Mercado", a diferença

entre o valor contabiiístico do imóvel "Terreno em Sangano" (40.000 milhares de USD) e

o respetivo valor de mercado atual (à data da avaliação), era de 38.580.000,00 USD.

343. A KPMG não recebeu outra informação, para além dos relatórios de avaliação referidos

nos pontos 373 e 376 sobre o referido terreno, que comprovasse a quantia recuperável do

valor escriturado de 40.000 Milhares de USD, relevado no balanço do BESA.
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344. Tendo por base o "valor de mercado atual" atribuído pela "Valor de Mercado" e pela

"Proprime", o valor pelo qual o imóvel "Terreno em Sangano" se encontrava, a

31/12/2012, relevado no balanço do BESA, apresentava, de acordo com as ___ uma

imparidade no montante de, pelo menos, 37.900 milhares de USD, porquanto não

existiam quaisquer obras em curso, nem licença de construção e projecto aprovado que

justificassem possíveis adiantamentos e direitos a receber.

345. A referida imparidade constituía uma distorção ao nível das demonstrações financeiras

consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012, e o seu valor era superior ao nível de

materialidade global definido pela KPMG no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as

referidas demonstrações financeiras (€ 22.000.000,00).

346. A KPMG tinha conhecimento dos factos descritos nos pontos 373 a 380 supra.

347. A KPMG emitiu, em 4 de março de 201.3, a Certificação Legal de Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício

de 2012.

348. A KPMG fez constar na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012, a seguinte

opinião: "as referidas demonstrações financeiras consolidadas apresentam de forma

verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição

financeira consolidada do Banco Espirito Santo, S.A., em 31 de dezembro de 2012, o

resultado consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as alterações

no capitals próprios consolidados, e os lizixos consolidados de caixa no exercício findo

naquela data, em conformidade com as IFRS, tal como adoptadas na União Europeia e a

informação nèlas constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e licita".
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349. A KPMG não incluiu — devendo ter incluído - uma reserva (por desacordo) na opinião por

si emitida na Certificação Legal de Contas e Relatório de Auditoria sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do.BES referentes ao exercício de 2012, decorrente

de o valor da rubrica "Ativos Não Correntes Detidos Para Venda" do balanço consolidado

do BES incorporar o valor de um ativo imobiliário ("Terreno em Sangano") que, à luz do

referencial de relato financeiro aplicável (TFRS), se egcontrava sobreavalia.do em cerca de,

peló menos, 37.900 milhares de USD (28.725 milhares de euros, considerando a taxa de

câmbio EUR/USD: 1,31940).

350. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos, os quais são

factos próprios, em que interveio e que praticou.

351. A KPMG sabia que:

a) O BESA relevou na rubrica "Bens Não de Uso Próprio" do seu balanço, corn referência

a 31/12/2012, pelo valor de .40.000.000,00 USD, o imóvel "Terreno em Sangano";

b) O BES relevou na rubrica "Ativos Não Correntes Detidos Para Venda "do seu balanço

consolidado referènte ao exercício de 2012, pelo valor em Euro do valor por que se

encontrava relevado no balanço do BESA, o imóvel a Terreno em Sangand';

c) O imóvel "Terreno em Sangano" foi, a. 27/11/2012, objeto de avaliação pela

"Proprime";

• d) De acordo com relatório de avaliação elaborado pela aProprime", o referido imóvel

teria um "valor de mercado atual" Ca data da avaliação) de 2.I00.000,00. USD;

e) O imóvel"Terreno em Sangano" havia sido, a 30/12/2012, objeto de avaliação pela

" Valor de Mercado";
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f) De acordo com relatório de avaliação elaborado pela "Valor de Mercado", o referido

imóvel teria um "valor de mercado atual" (à data da avaliação) de 1.420.000,00 USD;

O imóvel " Terreno em Sangano" não dispunha de licença de construção e/ou de

projeto de construção aprovado, e não havia sido iniciada no mesmo qualquer

construção;

h) Tendo por base o ."valor de mercado atual" estimado pela "Valor de Mercado" e

"Proprime", o valor peto qual o imóvel "Terreno em Sangano" se encontrava, a

31/12/2012, relevado no balanço do BESA (remetido ao BES para efeitos de

consolidação), apresentava unia imparidade de, pelo menos, 37.900 milhares de USD

(28.725 milhares de euros, considerando a taxa de câmbio EUR/USD: 1,31940);

i) Emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2012, afirmando que estas "apresentam de forma verdadeira e apropriada,

em todos ós aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do

BES, o resultado consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as

alterações no capitais próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa dessa

entidade, em conformidade com as 'FRS;

j) Não incluiu uma reserva (por desacordo) na opinião por si emitida na Certificação

Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012, decorrente de o valor da rubrica

"Ativos Não Correntes Detidos Para Venda" do balanço consolidado do BES

• incorporar o valor de um ativo imobiliáno que se encontrava sobreavaliado em cerca de,

pelo menos, 37.900 milhares de USD (28.725 milhares de euros, considerando a taxa

de câmbio EUR/USD: 1,31940).

g)

352. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.

(iv) Da prova de auditoria de suporte às assefoes " existência" , " direitoseobrig-ações" emvalorização"  relativamente
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a um conjunto de " imóveiss do componente RFSA no valor  de 11.991.244 milbares de AOA, e dank inchisão de

uma reserva (por limitação de &nbito) na opinião sobre as demanstra95es financeiras caudidadas do RFS

353. 0 BESA relevou na rubrica " Imobilizado Corpóreo (em curso)"  do seu balanço (elaborado

segundo o CONT1F) a 31/12/2012, pelo montante global de 7.190.235 milhares de

AOA (56.896 milhares de euros, considerando a taxa de câmbio EUR/A0A:

126,37500), os seguintes imóveis:

a) terreno com a descrição"Altiplan — Cacuaco";

b) terreno com a descrição"Altíplan — Kwanz,a Sul';

c) terreno com a descrição" Altíplan Talatona" ;

d) terreno com a descrição"Altiplan — Maknge";

e) terreno com a descrição" Altiplan — Ulge";

terreno com a descrição" Ahj.,lan - Kwanza Norte" ;

g) terreno com a descrição"A/tip/an —Hái./ai

h) terreno corn. a descrição"Alitplan — Moxico";

i) terreno com a descrição"Altíplan — Kuando Kubango".

354. 0 referido conjunto de imóveis foi relevado no balanço do BESA remetido ao BES e por

este considerado para efeitos de preparação das respetivas demonstrações financeiras

consolidadas referentes a 2012.

355. 0 BES relevou os referidos imóveis no seu balanço consolidado referente ao exercício de

2012.

356. 0 valor pelo qual os referidos imóveis se encontravam relevados no balanço do BESA, e

pelo qual foram relevados no balanço consolidado do BES referente a 2012, era superior
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ao nível de materialidade global definido pela KPMG no âmbito e para efeitos da audiboria

às contas consolidadas do BES (€ 22.000.000,00). •

357. 0 BESA relevou na rubrica "Outros Valores — Devedores Diversos" do seu balanço

(elaborado segundo o CONT1F) a 31/12/2012, um saldo, com a descrição "ESCOM",

no valor de 4.801.009 milhares de AOA (37.849 milhares de euros, considerando a taxa

de câmbio EUR/A0A:"I26,37500).

358. 0 referido ativo foi relevado no balanço do BESA remetido ao BES e por este considerado

para efeitos de preparação das respetivas demonstrações financeiras consolidadas referentes

a 2012.

359. 0 BES relevou o referido saldo no seu balanço consolidado referente ao exercício de 2012.

360. 0 valor pelo qual o referido ativo (com a descrição "ESCOM") se èncontrava relevado no

balanço do BESA, e pelo qual foi relevado no balanço consolidado do BES referente a

2012, era superior ao nível de materialidade global definido pela KPMG no âmbito e.para

efeitos da auditoria sobre as contas consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012 (€

22.000.000,00).

361. Conforme referido no ponto 160 supra,a KPMG documentou nos seus papéis de trabalho

referentes à auditoria sobre o exercício de 2012 do Grupo BES (rnaxime, através do

memorando da videoconferência realizada, em 25 de fevereiro de 2013, com Inês Filipe,

ern representação da KPMG Angola) ter-lhe sido transmitido pela KPMG Angola não ter

sido possível obter informação suficiente sobre a existência, titularidade e valorização de

"imóveis", relevados no balanço do BESA pelo valor de 11.991.244 milhares de AOA, nos

seguintes termos:
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" Insuficiente informação sobre a eristincia, titUlatidade e valorização de imóveis no
montante de IL991.244 milliards de AOA, pelo que a KPMG Angola não se pode
pronunciar sobre a 12zoabilidade cleric montante•
Assim como referido no reporte à eqtupa central, a IF referiu que, considerando a
relevância da carteira de imóveis no balanço do banco e a (i)' subjectividade inerente à
valorização de activos imobiliánOs e (ii) as dificuldades/morosidade associadas ao registo
de propriedades em Angola, A KPMG Angola considera existit um risco significativo
associado (i) ao valor realizável da carteira de imóveis do banco e (ii) à existência de
documentação comprovativa da existência e titzdandade dos imóveis detidos pelo BESA,
respectivamente.
Com base na documentação e explicações apresentadas pela KPMG, no âmbito do trabalho
de auditoria efectuado pela mesma, foi solicitada a seguinte informação ao BANA:
• documentação (CP VC, escrituras, etc) comprovativa da existência e titularidade dos
imóveis registados nas respectivas demonstrações financeiras
*Como já referido anteriormente, dado o facto .cics processo administrativo em Angola de
registo de propriedade (e subsequente transmissão de direitos) estar sujeito a
procedimentos burocráticos complexos e demorados, não foi possível à equipa da KPMG
Angola, para um conjunto de imóveis, obter a documentação comprovativa da respectiva
titularidade pelo banco. Trata-se de um problema transversal no mercado angolano.
Em termos de validação da titula ridade dos imóveis, importa salientar que, relativamente:
(.1) aos imóveis de uso próprio, no âmbito da "inspecção fisica" foi possível constatar que,
de facto, os referidos imóveis são utili7ados pelo Banco para a sua actividade (agências do
banco de e imóveis ócupados por departamentos de back office do banco);
(ii) aos restantes imóveis, apenas foi possível comprovar a respectiva titularidade pelo
Banco, através da validação ele facturas de custos suportados pelo Banco associados aos
mesmos.
Documentação de forma a poder conch& sobre a respectiva adequação da valorização dos
imóveis. A eqtupa da KPMG Angola foi inforrnada pelos responsáveis do Banco que ainda
se encontra.em curso o levantamento da informação integral relativa à valorização dos
imóveis pelo que a esta data não lhes foi facultada documentação suporte para a
valorização dum conjunto de imóveis. Não obstante e tendo em conta:
(1) o valor pelo qual os referidos imóveis se encontram registados nas contas.do banco;
(ú) a zona geográfica onde os mesmos se localizam; e
(in) a evolução dos preços verificada no mercado imobiliário Angolano nessas mesmas
zonas;
A equipa da KPMG Angola considera que não é expectável a existências de desvios
materials em termos de valorização da carteira ele imóveis registada nas contas do banco
data de 31 de Dezembro de 2012
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Esta limitação, de acordo com a KPMG Angola, id dar origem a uma Reserva às Contas
do BESA, no Relatório do Auditor Independente para reporte de contas locais, que se
encontra ainda em discussão com o BESA."

362. 0 conjunto de "imóveis", no valor de 11.991.244 milhares de AOA, relativamente aos

quais a KPMG documentou nos seus papéis de trabalho ter a KPMG Angola informado

não poder pronunciar-se, com referência ao exercício de 20,12 do BESA, sobre a

razoabilidade desse montante (face à insuficiente informação sobre a respetiva existência,

titularidade e valorização), era composto por.

(1) o conjunto de imóveis relevados na rubrica "Imobilizado Corpóreo (em cut:so)" do

balanço do BESA, pelo valor de 7.190.235 milhares de AOA (composto pelos terrenos

"Altiplan — Cacuaco", "Altiplan — Kwanza "Altiplan — Talatona", "Altiplan —

Malange","Altiplan — Ulge", "Aliplan - Kwanza Norte", "Altiplan — Húik", "Alitplan

— Mouco" e "Altiplan — Kuando Kubango");

(ii)o saldo, corn a descrição "ESCOM", relevado na rubrica "Outros Valores — Devedores

Diversos" do balanço do BESA, pelo valor de 4.8ó1.009 milhares de AOA.

363. A KPMG e/ou •a KPMG Angola não obtiveram, com referência a 31/12/2012,

informação e/ou documentação de comprovasse a existência, titularidade e valorização do

referido conjunto de "imóveis", no valor de 11.991.244 milháres de AOA, nem efetuaram

procedimentos alternativos que permitissem ultrapassar, para efeitos da auditoria sobre as

contas consolidadas de 2012 do BES, a falta de informação e/ou documentação que iria

dar [e deu] origem a uma reserva no Relatório do Auditor Independente da KPMG Angola

sobre as contas de 2012 do BESA (relacionada corn falta de informação e/ou

documentação de suporte à existência, titularidade e valorização desses ativos).

364. (i) No âmbito da auditoria sobre a informação financeira preparada pelo BESA, com

referência 2012, para efeitos da auditoria às contas consolidadas do BES, o BESA não
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disponibilizou à equipa de trabalho de campo e/ou à KPMG Angola, relativamente ao

conjunto de imóveis relevados na rubrica "Imobilizado Catpóreo (em curso)" do balanço

do BESA, pelo valor de 7.190.235 milhares de AOA (composto pelos imóveis "Altiplan —

Cacuaco", "Altiplan — Kwanza "Alt-I:plan — Talatona", "Altiplan — Malange",

"Altiplan — Ulge", "Aliplan - Kwanza Noite!', "Altiplan —Húik","Alitplan —.Moxico" e

— Kuando Kubango"), quaisquer escrituras, contratos -promessa de compra e

venda, Certidões de Registo Predial ou outra documentação que permitisse validar e/ou

comprovar. a) a sua existência, b) a respetiva titularidade. pelo BESA, c) o seu valor de

aquisição e d) as suas características (como seja, as suas áreas).

365 . A equipa de trabalho de campo não conseguiu apurar a localização dos referidos imóveis,

porquanto não dispunha de contratos e/ou registos de propriedade.

366 . A equipa de trabalho de campo não efetuou, no âmbito da mesma auditoria, relativamente

ao mesmo conjunto de imóveis, procedimentos de inspeção física, com vista a validar a

•respetiva existência.

367 . No âmbito e para efeitos da mesma auditoria, o BESA não disponibilizou à equipa de

trabalho de campo e/ou à KPMG Angola, relativamente a esse conjunto de imóveis,.

quaisquer avaliações dos mesmos.

368 . (i)No âmbito da auditoria efetuada sobre a informação financeira preparada pelo BESA,

para efeitos da auditoria às contas consolidadas de 2012 do BES, o BESA não

disponibilizou à equipa de trabalho de campo e/ou à KPMG Angola contratos e/ou

registos que permitissem associar o saldo com a descrição "ESCOM' (relevado na rubrica
1.•
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"Outros Valores Devedores Diversos" do balanço do BESA, pelo valor de 4.801.009

milhares de AOA) a qualquer imóvel.

369. No âmbito e para efeitos da referida auditoria, o BESA não disponibilizou à equipa de

trabalho, de campo e/ou à KPMG Angola, relativamente ao referido ativo, documentação

e/ou informação de suporte (i) à sua existência, (ii) à sua titularidade pelo BESA e (iii) à

sua adequada valorização.

370. No âmbito da referida auditoria, a equipa de trabalho de campo efetuou visitas físicas aos

diversos pisos do "Edilicio.ESCOM', não tendo conseguido. identificar a que piso se

referia a descrição "Escom"constante dos registos (internos) do BESA.

371. No âmbito da mesma auditoria, a equipa de trabalho de campo solicitou ao BESA uma

justificação para o reconhecimento do referido ativo, não tendo essa justificação sido

apresentada pelo BESA.

372. A KPMG e a KPMG Angola não obtiveram com referência a 31/12/2012, informação

e/ou documentação de comprovasse a existência, titularidade (pelo BESA) e adequada

valorização do referido conjunto de imóveis/ativos, relevados no balanço do BESA pelo

valor de 11.991.244 milhares de AOA, nem efituaram procedimentos alternativos que

permitissem ultrapassar, para efeitos da auditoria sobre as contas consolidadas de 2012 do

BE,S, a falta de informação e/ou documentação que iria dar origem [e deu] a uma reserva

no Relatório do Auditor Independente da KPMG Angola sobre as contas de 2012 do

BESA (relacionada com falta de informação e/ou documentação de suporte à existência,

titularidade e valorização desses ativos).
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373. 0 valor pelo qual os referidos ativos se encontravam relevados no balanço do BESA, e pelo

qual foram relevados no balanço consolidado do BES referente .a 2012, era superior ao

nível de materialidade global definido pela KPMG no ambit° e para efeitós da auditoria

sobre as contas consolidadas do BES (€22.000.000,00).

374. A KPMG .emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal de Contas e Relatório e

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício

de 2012, tendo feito constar a seguinte opinião: "as referidas demonstrações financeiras

consolidadas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos

materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do Banco Espirito Santo, S.A.,

em 31 de dezembro de 2012, o resultado consolidado das suas operações, o rendimento

integral consolidado, as alterações no capitais próprios consolidados, e os fluxos

consolidados de caixa no exercício findo naquela data, em conformidade com as IFRS, tal

como adoptadas na Uniio Europeia e a infozmação nelas constante é completa, verdadeira,

atual; clara, objetiva e licita".

375. A KPMG não incluiu — devendo ter incluído - uma reserva (por limitação .de âmbito) na

opinião que emitiu na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as

demonstrações financeiras' consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012, decorrente

de não ter sido possível obter informação que permitisse concluir sobre (i) a existência,

titularidade e adequada valorização de ativos/imóveis respeitantes ao "componente BESA",

no valor de 11.991.244 milhares de AOA, (ii) os efeitos, ao nível das demonstrações

financeiras consolidadas do BES, dos ajustamentos que poderiam ter-se revelado

necessários caso a referida informação tivesse sido obtida e analisada.

376. A Arguida agiu consciente e volufitatiamente na prática dos factos descritos, os quais são

factos próprios, em que interveio e que praticou.
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377. A KPMG sabia que:

a) O BES relevou no balaxT) incluído nas suas demonstrações financeiras consolidadas

referentes a 2012, o conjunto de imóveis que o BESA relevou na rubrica "Imobilizado

Cc.Ipóreo (em curso)" do seu balanço referente ao exercício de 2012, pelo valor global

de 7.190.235.000 AOA, e que incluía os imóveis (i) terreno "AltipIan Cacuaco", (ú)

terreno "Altiplan — Kwanza (iii) imóvel/terreno "Altiplan Talatona", (iv)

terreno "Altiplan — Ma!angel', (v) terreno "Altiplan — Ulge", (vi) terreno "Aliplan -

Kwanza Norte", (vii) terreno "Altiplan — (viii) terreno "Alitplan Moxico", e

(ix) terreno "Altiplan — Kuando Kubango";

b) O BES relevou no balanço induído nas suas demonstrações financeiras consolidadas

referentes a 2012, o ativo que o BESA relevou na rubrica "Outros Valores — Devedores

Diversos" do seu balanço referente ao exercício de 2012, pelo valor de 4.801.009

milhares de AOA, com a descrição "ESCOM';

c) O conjunto de imóveis/ativos relevados no balanço do BESA pelo valor de 11.991.244

milhares de AOA, relativamente aos quais a KJ?MG Angola informou, face à

insuficiente informação sobre a respetiva existência, titularidade e valorização, não

poder pronunciar-se sobre a razoabilidade do referido montante, era composto por (i)

o conjunto de imóveis relevados na rubrica "Imobilizado Corpóreo (em curso)" do

balanço do BESA, pelo valor global de 7.190.235.000,00 AOA; (h) o saldo, com a

descrição "ESCOM", relevado na rubrica " Outros Valores — Devedores Diversos" do

balanço do BESA, pelo valor de 4.801.009 milhares de AOA;

d) O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo e/ou KPMG• Angola,

relativamente ao conjunto de imóveis relevados na rubrica "Imobilizado Corpóreo (em

curso)" do balanço do BESA, pelo valor global de 7.190.235 milhares de AOA, (a)

quaisquer escrituras, Contratos Promessa de Compra e Venda, Certidões de Registo
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Predial ou outra documentação que permitisse validar e/ou comprovar a sua existência,

a sua titularidade pelo BESA, o valor de aquisição dos imóveis e as suas características;

(b) quaisquer avaliações dos mesmos;

e) A KPMG Angola não efetuou, relativamente a esse conjunto de imóveis, procedimentos

de inspeção física, com vista a validar a respetiva existência, porquanto desconhecia a

concreta localização dos mesmos;

f) O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo e/ou à KPMG Angola,

relativamente ao ativo com a descrição "ESCOM", documentação e/ou informação de

suporte: i) à existência desse ativo (com a descrição "Escom"); ii) à sua titularidade pelo

BESA; iii) à sua adequada valorização;

g) A KPMG Angola efetuou visitas físicas aoS diversos pisos do edifico ESCOM, não

tendo conseguido identificar a que piso a descrição "Escom" constante dos registos

(internos) do BESA se referia;

h) A equipa de trabalho de campo solicitou ao BESA uma justificação para o

reconhecimento do ativo com a descrição ?Escom", não tendo a mesma sido

apresentada pelo BESA;

i) A KPMG Angola .não efetuou procedimentos 'de auditoria nem obteve informação

e/ou documentação que permitissem .ultrapassar, para efeitos da opinião da KPMG

sobre as contas consolidadas de 2012 do BES, a falta • de informação e/ou
documentação relativa à existência, titularidade e valorização do referido -Conjunto de

imóveis/ativos (no valor de. 11.991.244 milhares de A0A),. que iria dar origem a urna

reserva na opinião da KPMG Angola sobre as contas locais do BESA;

j) A KPMG Angola iria incluir urna reserva no seu Relatório do Auditor Independente

sobre as contas de 2012 do BESA, decorrente de não ter sido possível obter informação

de suporte à. existência, titularidade e valorização do referido conjunto de

•imóveis/ativos;
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k) Não obteve, por si e/ou através da KPMG Angola, prova de auditoria, apropriada e

suficiente, de suporte à existência, titularidade e valorização dos referidos "imóveis",

relevados no balanço do BESA pelo valor global de 11.991244 milhares de AOA;

1) 0 valor pelo qual os referidos imóveis/ativos de encontravam relevados no balanço do

BESA e pelo qual foram relevados no balanço consolidado de 2012 do BES, era

superior à materialidade global definida pela KPMG no âmbito e para efeitos da

auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas de 2012 do BES;

m)Emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2012, afirmando que estas "apresentam de forma verdadeira e apropriada,

em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada cio

.BES, o resultado consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as

alterações no capitais próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa.dessa

entidade, em conformidade com is IFRS";

n) Não incluiu - devendo ter incluído - uma reserva (por limitação de âmbito) na opinião

por si emitida na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012,

decorrente de não ter sido possível obter e analisar informação que permitisse concluir

sobre a existência, titularidade e (adequada) valorização de i) um conjunto de imóveis

respeitantes ao BESA, no valor global de 7.190.235 milhares de AOA, e que haviam

sido relevados no balanço consolidado do BES; ii) um imóvel/ativo reconhecido no

balanço do BESA pelo valor de 4.801.009 milhares de AOA, e que havia sido relevado

no balanço consolidado do BES; iii) os efeitos, ao nível das demonstrações financeiras

consolidadas do BES, dos ajustamentos que poderiam ter-se revelado necessários caso a

referida informação tivesse sido obtida e analisada.

378. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.
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(v) Da doatmentação pela KPMG, nos seuspapéis de trabalho, dos procedimentos efetuados e prova de auditoria

obtida sobre a existéncia, titulatidade e valor ização dos " imóveis* do BESA,.no valor  de 11.991244 milhares de

AOA

379. A KPMG documentou nos seus papéis de trabalho referentes ao exercício de 2012 do

BES, o trabalho efetuado e a prova obtida pela KPMG Angola sobre os imóveis/ativos

identificados no ponto 389 e 393 supra, e a verificação e/ou avaliação efetuada pela

KPMG desse trabalho, nos termos constantes do ponto 396 supra.

380. Os termos em que a KPMG documentou, nos seus papéis de trabalho referentes ao

exercício de 2012 do Grupo BF,S, o trabalho efetuado e a prova de auditoria obtida pela

KPMG Angola sobre a existência, titularidade e valorização do referido conjunto de

imóveis/ativos, no. valor de 11.991.244 milhares de AOA, não permitem a um

revisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio do. componente BESA e do trabalho

desenvolvido pelo auditor, compreender os. procedimentos de auditoria que foram'

efetivamente efetuados sobre os mesmos, os respetivos resultados e a prova de auditoria

efetivamente obtida com base nesses procedimentos de forma a suportar, relativamente a

esse conjunto de imóveis, as asserções "existêncio", "direitos e obrigações" e "valorização".

381. (i) A KPMG documentou nos seus papéis de trabalho, por referência aos imóveis no valor

de 11.991.244 milhares de AOA, que a KPMG Angola renli7ou um conjunto de

procedimentos de auditoria sobre um conjunto não determinado de imóveis,

designadamente:

"Em ten -nos de validação da titulakidade dos imóveis (..) que, relativamente:

(i) aos imóveis de uso próprio, no 'âmbito da "inspecção fisica" foi possível constatar que,

de facto, os referidos imóveis são utilizados pelo Banco para a sua actividade (agências do

banco de e imóveis ocupados por departamentos de back office do banco);
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(n) aos restantes imóveis, apenas foi possível comprovar a respectiva titulaxidade pelo

Banco, através da validação de facturas de custos suportados pelo.Banco associados aos

1Jmesmos.

382. Contudo, a KPMG não esclareceu que os procedimentos que, nos seus papéis de trabalho,

documentou terem sido efetuados pela KPMG Angola não se aplicavam ao conjunto de

"imóveis", no valor de 11.991.244 milhares de AOA, relativamente aos quais referiu não

ter esse auditor obtido informação suficiente sobre a respetiva existência, titularidade e

valorização para poder pronunciar-se pela razoabdidade desse montante, porquanto:

a) O referido conjunto de "imóveis", no valor de 11.991.244 milhares de AOA, não

compreendia imóveis de uso próprio, nem fora validada, através da respetiva inspeção

física, a sua "titularidade";

b) Relativamente a um dos ativos (o ativo com a descrição "ESCOM") compreendido

nesse conjunto de "imóveis" não foi, sequer, possível efetuar procedimentos e/ou

obter informação que permitissem associá-lo a um imóvel.

383. Adicionalmente, a KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho que procedimentos

foram efetuados de forma a testar e/ou validar, relativamente aos imóveis de "uso não

próprio" (que integravam o conjunto de imóveis no valor de 11.991.244 milhares de

AOA), a asserção "existência".

3 8 4 .  ( i i ) A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES, informação sobre os seguintes factos importantes, que

eram do seu conhecimento à data em que emitiu a sua opinião sobre as contas consolidadas

do BES:

a) O conjunto de imóveis, no valor de 11,991.244 milhares de AOA, relativamente aos

• quais a KPMG documentou nos seus papéis de trabalho ter a KPMG Angola
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informado não poder pronunciar-se, com referência a 2012, sobre a razoabilidade desse

montante, face à insuficiente informação sobre a respetiva existência, titularidade e

valorização, era exclusivamente composto por: i) um conjunto de imóveis relevados -na

rubrica "Imobilizado Corpóreo (em Curso)" do balanço do BESA, pelo valor de

7.190.235.000,00 AOA; ii) um ativo, com a descrição "ESCOM", relevado na rubrica

"Outros Valores — Devedores Diversos" do balanço do BESA, pelo valor de

4.801.009.000,00 AOA;

.b) O BESA não havia disponibilizado à KPMG Angola, relativamente ao conjunto de

imóveis relevados na rubrica "imobilizado em curso" do respetivo balanço, pelo valor

de 7.190.235.000,00 AOA, quaisquer escrituras, contratos -promessa de compra e

venda, Certidões Registo Predial ou outra documentação que permitisse validar e/ou

comprovar: a) a sua existência, b) a sua titularidade pelo BESA b) o valor de aquisição

dos imóveis e c) as suas características;

c) O BESA não havia disponibilizado à KPMG Angola, relativamente ao mesmo conjunto

de imóveis, quaisquer avaliações dos mesmos;

d) A equipa de trabalho de campo da KPMG não conseguiu apurar a localização dos

referidos imóveis, porquanto não dispunha de contratos e/ou registos de propriedade e

tratavam-se de terrenos;

e) A KPMG Angola não havia efetuado, relativamente a esse conjunto. de imóveis,

procedimentos de inspeção física, com vista., a validar a respetiva existência e/ou

titularidade, porquanto desconhecia a concreta localização dos mesmos;

f) O BESA não havia disponibilizado à KPMG Angola, relativamente ao ativo com a

descrição "ESCOM", documentação e/ou informação de suporte: i) à existência desse

ativo (com a descrição "Escom"); à sua titularidade pelo BESA; iii) à sua adéquada

valorização;
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g) A KPMG Angola havia efetuado visitas físicas aos diversos pisos do edifico ESCOM,

não tendo conseguido identificar a que piso a descrição "Escom" constante dos registos

do BESA se referia;

h) A KPMG Angola havia solicitado ao BESA Uma justificação para o reconhecimento

desse ativo, não tendo a mesma sido apresentada pelo BESA.

385. A documentação pela KPMG, nos seus papéis de trabalho, de informação sobre os factos

identificados supra,era necessária para assegurar a compreensão do trabalho concretamente

efetuado sobre os referidos ativos, da prova obtida com vista a suportar a sua existência,

titularidade e valorização, e das bases de suporte do julgamento efetuado pela KPMG

(e/ou os fundamentos da sua conclusão) quanto à apropriação e suficiência da prova de

auditoria obtida.

386. A KPMG não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes ao exercício de 2012 do

Grupo BES, informação que permitisse a um revisor/auditor experiente, sem

conhecimento prévio do "componente BESA" e do trabalho desenvolvido pelo auditor,

compreender: i) os procedimentos de auditoria efetuados, os respetivos resultados, e a

prova de auditoria concretamente obtida com vista a .suportar a existência, titularidade e

valorização do referido conjunto de ativos/imóveis do BESA, no valor de 11.991.244

milhares' de AOA, e as bases de suporte do julgamento por si efetuado (e/ou os

fundamentos da sua conclusão) quanto à adequação e suficiência da prova de auditoria

obtida (no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do BES).

387. A KPMG não documentou, nos seus papéis de trabalho (referentes à auditoria sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES), relativamente ao trabalho efetuado sobre o referido

conjunto de imóveis/ativos, no valor global de 11.991.244 milhares de AOA, informação
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sobre factos importantes que eram do seu conhecimento à data em que emitiu a sua

opinião sobre as demonstrações financeíras consolidadas do BES.

388. A KPMG emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre. as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício

de 2012, no qual fez constar a opinião de que as mesmas "apresentam de forma verdadeira

e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira

consolidada cio BPS, o resultado consolidado das suas operações, o rendimento integral

consolidado, as alterações no capitals próprios consolidados, e os fluxos consolidados ele

caixa dessa entidade, em conformidade com as IFRS, tal como adoptadas na União

•Europeia e a informação nelas constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e

•licita".

389. A KPMG, relativamente à auditoria efetuada sobre o referido conjunto de ativos/imóveis

do componente BESA, no valor de 11.991.244 milhares de AOA, e à avaliação e/ou

verificação efetuada pela Arguida desse trabalho, não elaborou nem conservou

docúmentação suficiente para o• CNSA examinar convenientemente o seu trabalho,
enquanto ROC/Auditor responsável pela Revisão. Legal das Contas/Auditoria sobre as

'demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BES referentes ao exercício de 2012.

390. A Arguida agiu consciente e yoluntariamente na prática dos factos descritos, os quais são

factos próprios, em que interveio e que praticou.

391. A KPMG sabia que:

a) Documentou nos seus papéis de trabalho, referentes à auditoria sobre o exercício de

2012 do Grupo BES, o trabalho efetuado e a prova de auditoria obtida pela KPMG

Angola sobre os referidos imóveis/ativos, no valor global de 11.991.244 milhares de
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AOA, e a verificação e/ou avaliação efetuada pela KPMG desse trabalho, nos termos

descritos no ponto 396 supra;

b) Não esclareceu que os procedimentos que, nos seus papéis de trabalho, documentou

terem sido efetuados pela KPMG Angola não se aplicavam ao conjunto de " imóveis" ,

no valor  de 11.991.244 milhares de AOA, relativamente aos quais refer iu não ter  esse

auditor obtido informação suficiente sobre a respetiva existência, titularidade e

valorização para poder pronunciar-se pela razoabilidade desse montante, porquanto: i)

o referido conjunto de " imóveis" , no valor de 11.991.244 milhares de AOA, não

compreendia imóveis de uso próprio, nem fora validada, através da respetiva inspeção

física, a sua " titularidade" ; ü) relativamente a um dos ativos .(o ativo com a descrição

" F-SCOM" ) compreendido nesse conjunto de " imóveis"  não foi, sequer, possível

efetuar procedimentos e/ou obter informação que permitissem associá-lo a um imóvel;

c) Não documentou nos seus papéis de trabalho que procedimentos foram efetuados de

forma a testar e/ou validar, relativamente aos imóveis de " uso não próprio"  (que

integravam o conjunto de ímóveis no valor de 11.991244 milhares de AOA), a

asserção "existência";

d) Não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes ao exercício de 2012 do

Grupo BES, informação que permitisse a um revisor/auditor experiente, sem

conhecimento prévio do " componente BESA"  e do trabalho desenvolvido pelo auditor,

compreender: i) os procedimentos de auditoria efetuados, os respetivos resultados, e a

prova de auditoria concretamente obtida com vista a suportar a existência, titularidade e

valorização do referido conjunto de ativos/imóveis do BESA, no valor de 11.991.244

milhares de AOA, e ii) as bases de suporte do julgamento por si efetuado e/ou os

fundamentos da sua conclusão quanto à adequação e suficiência da prova de auditoria

obtida (no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do BES);
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e) Não documentou nos seus papéis de trabalho (referentes à auditoria sobre o exercício

de 2012 do Grupo BES), relativamente ao trabalho efetuado sobre o referido conjunto

de imóveis/ativos, no valor global de 11.991.244 milhares de AOA, informação sobre

factos importantes que cram do seu conhecimento à data em que emitiu a sua opinião

sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES;

f) Emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2012.

392. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.

SUBSECÇÃO III — DA AUDITORIA EFETUADA PELA KPMG SOBRE AS DEMONSfRAÇÕES

FINANCEIRAS INDIVIDUALS DO • BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. RELATIVAS AO
EXERCÍCIO DE 2012

393. 0 BES aprovou e divulgou, nas suas demonstrações financeiras individuais referentes ao

exercício dé 2012, o seguinte Balanço (individual):
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394. 0

ACTIVO Un. 1000 €
Caixa e disponibilidades em bancos centrais 626.558
Disponibilidades em outras instituições de crédito
Ativos financeiros detidos Para negociação
Outros ativos financeiros ao justo valor através de
resultados

275.887
1.851.506
1.286.075

Ativos financeiros disZ,oníveis ;.`ara venda
, Arplicações em instituições de crédito

9.007.032

Crédito a clientes
9.565.134

37263.514
Investimentos detidos até à maturidade 692.093
Derivados de i>1..estão de risco 468.184
Ativos não correntes detidos Para venda 1.308.088
Pro Priedades de investimento
Outros ativos tan%veis 342.553
Ativos intangveis 113.460
Investimentos em associadas e filiais excluídas da
consolidação

2.056.228

• 'La..— F---I---PÀ IV<1.5
-•— - —

E CAPITAL PRÓPRIO 110. 8mporto i
3 0 5 6 8 5 'Ilrf5:1 fitt ›s

. b ~ d i s l e d W P Ú
1.630.à63assivoç inariccirm_cielidos para nepcia.põ

Outros passivos financeiros ao justo valor através de
resultados

-

Recursos de outras instituições de crédito 7.138.799
Recursos de clientes e outros emPréstirnos 30.271.265
Res Ponsabilidades representadas Por títulos 9.933.899
Passivos financeiros associados a ativos transferidos 953.613
Derivados de cobertura . 79.667
Passivos não correntes detidos Para venda -
Provisões 554.526
Passivos frbr impostos correntes 60.134
Passivos Por imPostos diferidos 138.810
Instrumentos representativos de capital -
Outros Passivos subordinados 796:643
Outros Passivos 682.063
TOTAL DO PASSIVO 62.47&768
CAPITAL PR ÓPRIO:
Ca Ntal 5.040.124
Prémios de emissão 1.061.621
Outros instruMentos de capital 225.714
Ações próprias • (80I)
Reservas de reavaliação 834.740
Outras reservas e resultados transitados 655.1 I 9
Resultado do exercício 121.961
Dividendos anteciPados -
TOTAL DE CAPITAL 6268.998
TOTAL DE PASSIVO + CAPITAL 68.747.766

BPS
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aprovou e divulgou, nas suas demonstrações financeiras individuais referentes ao exercício

de 2012, a seguinte Demonstração de Resultados:

Un. 1000 €

Juros e rendimentos similares 2.914.402

Juros e encargos similares 2.256.248

MARGEM FINANCEIRA 658.154

Rendimentos de instrumentos de capital 122.896

Rendimentos de serviços e comissões 667.414

Encargos com serviços e comissões 226.355

Resultados de ativos e passivos avaliados ao justo valor

através de resultados

(140.196)

Resultados de ativos financeiros detidos para venda 570.781

Resultados de reavaliação cambial (39.191)
_

Resultados de alienação de outros ativos . (30.426)

Outros resultados de exploração 122.375

. PRODUTO BANCÁRIO 1.705.452

Custos com pessoal 359.789

Gastos gerais administrativos . 318.495 ,

Amortizações do exercício 84.668

Provisões líquidas de reposições e anulações (11.634)

Correções de valor associadas ao crédito a clientes e valores

a receber de outros devedores (liquidas de reposições e

anulações)

671.313

Imparidade de outros ativos financeiros liquida de reversões '

e recuperações

119.626

Imparidade de. outros ativos líquida de reversões e

recuperações
_

55.608
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RESULTADO ANTES DE DOOSTQS 107.587

Impostos

Correntes 62.549

Diferidos (76.923)

RESULTADO APÓS IMPOSTOS 121.961

Do qual: Resultado após impostos de operações

descontinuadas

-3.208

395. A KPMG emitiu, no dia 4 de março de 2013, a Certificaçáo Legal das Contas e Relatório

de Auditoria sobre a informação financeira contida nas demonstrações financeiras

individuais do BES referentes ao exercício de 2012.

396. A KPMG fez constar, na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as

referidas demonstrações financeiras, a opinião de que "as referidas demonstrações

financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos

materialmente relevantes, a posição financeira do Banco Espirito Santo, S.A., em 31 de

dezembro de 2012, o resultado das suas operações, o rendimento integral, os flwros de

caixa e as alterações no capitals próprios no exercício lindo naquela data, em conformidade

- com as NCA 's, tal como definidas pelo Banco de Portugal e a informação nelas constante

é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita".

397. A KPMG não incluiu reservas ou ênfases na Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais do BES referentes ao exercício de

2012.

398. A KPMG definiu, no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras

individuais do BES referentes a 2012: (i) um nível de materialidàde global de

€12.000.000,00, e (ii) um nível de materialidade de execuçãè de €9.000.000,00.
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DIVISÃO I DA PROVA DE AUDITORIA DE SUPORTE A ADEQUADA VALORIZAÇÃO (IMPARIDADE) DO

SALDO A RECEBER DO BESA

399. 0 BES relevou os créditos por si detidos, em 31/12/2012, sobre o BESA, na rubrica

"Aplicações em Outras Instituições de Créditos" do balanço das suas demonstrações

financeiras individuais referentes ab exercício de 2012, pelo valor de 2.840.789 milhares

de euros.

400.  0 BF_S divulgou os créditos por si detidos, em 31/12/2012, sobre o BESA, na Nota 41

(transações com partes relacionadas) do anexo às suas demonstrações financeiras

individuais relativas ao exercício de 2012, pelo valor de 2.840.789 milhares de euros.

401. Os créditos detidos pelo BES, a 31/12/2012, sobre. o BF -SA, e reconhecidos no balanço

individual do BES, compreendiam linhas de mercado monetário (depósitos) no valor de

2.784.480 milhares de euros, e outros empréstimos e aplicações, subordinadas no valor

global de 56.309 milhares de euros.

402.  0 BES não reconheceu, com referência a 31/12/2012, qualquer imparidade sobre os

créditos por si detidos sobre o BESA.

403. A KPMG documentou, nos papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de

2012 do BF -S, ter planeado e executado, relativamente aos saldos (do BES) respeitantes a

aplicações em entidades subsidiárias, como era o caso do BESA, os seguintes

procedimentos:

Proceder reconciliação do saldo cam as szzluiddr6.% sucursais e associadas
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Foi efectuada a reconciliação dos diversos saldos com as respectivas subsidiárias, síicursais e

associadas, não tendo sido detectadas excepções (ver attachement HE -503 di deste

workbook).

2) Relativamente às subsirld,64., SLialtfaiS e associadas cuja awfitoria não é efectuada

directamente peL2 KPMG Portugal solicitor à eql4oa da KPMG Local que providencie

informação detalhada sob=

• A natureza das rela0es e transacções entre essa entidade do Grupo epartes relacionadas

• 0 nível de envolvimento do management local e TCWG relativamente às transacções

de major relevinciahnontante.

Procedeu-se a uma leitura e- análise do reporte efectuado pelos diversos escritórios da

KPMG, não tendo sido detectadas situações que indiciem a existência de transacções não

usuais com partes relacionadas ou em que não tenha existido um nível de envolvimento

adequado do management local e TCWG locals na análise e aprovação das mesmas - ver

actividades 5.1 dos workbooks BES Consolidado e BES Individual (sec -0o VI.2.1 dos

highlights memoranduns recebidos dos vários component auditors).

3)Relativamente às aplicações efectuadas em subsídiírias, sucussaiseassociadas, verificar

que existe =process° interno de aprovação das mesmas pelos IlfreiS de gestão adequados

No que respeita ao processo interno de aprovação de aplicações em OIC's que sejam

subsidiárias, sucursais e associadas do Banco, as mesmas são objecto de aprovação formal

em sede de Comissão Executiva do Banco - a qual é observável pela leitura das actas das

respectivas reuniões, as guars se encontram documentadas na actividade 25.1 do workbook

BES Consolidado.

A título de exemplo anexamos a este memo cópia das actas 1366, 1380 e 1430 das

reuniões da Comissão Executiva cio Banco ocorridas nos dias 4 de Abril e 24 de Maio de

2012 e S de Fevereiro de 2013, respectivamente.

Ainda em sede de Comissão Executiva do Banco, é analisada semanalmente a evolução da

posição de liquidez das várias subsidiárias e sucursais do Banco. A título de exemplo,
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anexamos a este documento o ponto de situação de liquidez analisado no dia 28 de

Novembro de 2012

4) Verificar que, no âmbito do processo de preparaçio das contas consolidadas do Banco,

os montantes re,ferentes a aplicações foram correctamente anulados

No âmbito da nossa auditoria ao processo de preparação das contas • consolidadas do

Banco, Verificámos a anulação dos diversos saldos interco.mpanhias (incluindo os

relacionados com aplicações em ()IC's), não tendo sido detectadas excepções (ver

attachement 4.6.4.0090 da secção 4.6.4 Consolidação do workbook BE.S.Consolidado)

Devi ainda ser referido, que no ámbito das reuniões cio Conselho de Administração do

Banco (is quais a KPMG assiste a convite do CA), são* apresentadas análises detalhadas

sobre a liquidez intragrupo a título de exemplo anexamos a este documento a

apresentação efectuada na reunião do Conselho ele Administração ocorrida no dia I de

Fevereiro, onde é apresentada na página 20 do documento informação detalhada sobre a

posição de liquidez intragrupo em 31 de Dezembro de 2012 e respectiva evolução até 28

de janeiro de 2013.

404. A KPMG documentou, nos mesmos papéis de trabalho, relativamente ao trabalho por si

efetuado sobre os saldos referentes a aplicações (do BES) em subsidiárias, a seguinte

conclusão: "Tendo por base o trabalho efectuado, conforme descrito acima no presence

Memo, concluímos La vbravelmente sobre os saldos referentes a aplicações em OIC's que

são subsidiárias, sucursais e associadas do BES ern 31 de dezembro de 2012".

405. A KPMG. não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2012 do BES:

a) Ter o BES efetuado uma análise sobre a imparidade da sua exposição crediticia ao

BESA, e ter a KPMG revisto essa análise;
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b) Ter a KPMG avaliado a existência de (prova objetiva de) imparidade dos créditos

detidos pelo BES sobre o BESA e/ou estimado a respetiva imparidade (ou seja, ter

apurado a diferença entre a quantia escriturada desse ativo e o valor presente dos fluxos

de caixa futuros estimados);

c) Ter a KPMG avaliado e testado, com base num plano negócios do BESA e/ou num

plano de reembolso dos créditos detidos pelo BES sobre .essa sua subsidiária, a

capacidade do BESA de, no futuro, gerar fluxos de caixa disponíveis para liquidar a

totalidade do valor do crédito que, a 31/12/2012, lhe havia sido concedido pelo BES.

406. A KPMG não obteve, de forma a suportar a opinião por si emitida na Certificação das

Contas e Relatório dç Auditora sobre as demonstrações financeiras individuais do BES

relativas ao exercício de 2012, prova de auditoria, apropriada e suficiente, sobre a adequada

valorização (imparidade) dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA.

407. 0 BES não efetuou, com referência a 31/12/2012, uma análise formal sobre a imparidade

dos créditos detidos sobre o BESA, não tendo avaliado a existência de prova objetiva de

imparidade, nem estimado o valor da imparidade associada a essa exposição.

408. A KPMG não efetuou, com referência a 31/12/2012, i) uma revisão de uma análise

formal efetuada pelo BES, sobre a imparidade dos créditos pelo mesmo detidos sobre o

BESA, não avaliou a existência de indícios de prova objetiva de imparidade, iii) nem

realizou procedimentos de auditoria para estimar a imparidade associada a essa exposição

(ou seja, para apurar a diferença entre a quantia escriturada desse ativo e o valor presente

dós fluxos de caixa futuros estimados).

409. A realização, pela KPMG, com base na revisão de uma análise efetuada pelo BES ou, na

falta dessa análise, com base numa análise sua, da avaliação da imparidade dos créditos
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detidos pelo BES sobre o BESA (em concreto, a avaliação e/ou teste, com base num plano

negócios do BESA e/ou num plano de reembolso dos créditos detidos pelo BES sobre essa

sua subsidiária, da capacidade do BESA de, no futuro, gerar fluxos de caixa disponíveis

para liquidar a totalidade do valor do crédito que, a 31/12/2012, lhe havia sidá

concedido pelo BES) era necessária porquanto:

4 1 0 .  ( i ) A KPMG tinha conhecimento de que o valor da exposição (creditícia) do BES ao BESA

(2.840.789 Milhares de euros) era (significativamente) superior à materialidade global

'definida pela KPMG no âmbito .e para efeitos da auditoria às contas individuais do BES,

que era de C 12.000.000,00;

411. A KPMG tinha conhecimento de que, em 31 de dezembro de 2012, os créditos detidos

pelo • BES sobre o BESA representavam cerca de 45% (45,31%) do capital próprio

(individual) do BES, que ascendia, à data, a 6.268.998 milhares de euros.

412. A KPMG tinha conhecimento de que o BES não efetuava uma análise do risco da sua

exposição (creditícia) ao BESA.

413. (ii) A KPMG tinha conhecimento da existência de indícios de prova objetiva de

imparidade dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA. Designadamente:

414. (ü.I) A KPMG tinha conhecimento de que os créditos detidos pelo BES sobre o BESA

(maioritariamente constituídos por linhas de mercado monetário) eram de curto prazo e

foram, designadamente entre 2009 e 2012, sucessivamente renovados, com aumento

progressivo do respetivo valor;
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415. 0 valor da exposição do BES ao BESA aumentou:

i. de 1.664.546 milhares de euros em 31 de dezembro de 2009, para 2.038.136

milhares de euros em 31/12/2010;

ii. de 2.038.136 milhares de euros em 31/12/2010 para 2.189.164 milhares de euros.

em 31/12/2011;

iii. de 2.189.164 milhares de euros em 31/12/2011, para 2.840.789 milhares de euros,

em 31 de dezembro de 2012.

416. A KPMG tinha conhecimento que o BESA apresentava, a 31 de dezembro de 2012, falta

de liquidez, tendo indusivarnente registado fluxos de caixa operacionais negativos no

montante de (-) 301.090 milhares de USD ao nível individual, e (-) 303.540 milhares de

USD a nível consolidado.

417. A KPMG tinha conhecimento que, ha reunião do Conselho da Comissão Executiva do

BES ocorrida no dia 22 de fevereiro de 2013, foi apresentada uma análise detalhada sobre

a liquidez intragrupo em 20 de fevereiro de 2013 e respetiva comparação com janeiro de

2013, segundo a qual, a situação de tesouraria do BESA, em 31 dezembro de 2012, era

negativa em 3,856 milhões de euros (dos quais (-) 2,842 milhões de euros respeitavam à

posição de tesouraria intragrupo).

418. A KPMG tinha conhecimento do .balanço do BESA considerado pelo BES para efeitos de

preparação das contas consolidadas referentes a 2012, o qual apresentava (antes de

ajustamentos de consolidação):

a) um valor total de ativo de 7.940.749 milhares de euros;

b) um valor total de passivo 7.116.693 milhares de euros;

c) um valor total de capital próprio de 824.656 milhares de euros.
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419. A KPMG tinha conhecimento de que, a 31/12/2012, a dívida do BESA ao BPS

representava cerca de 40% (39,91 %) do valor do passivo total do BESA, e dentro deste,

cerca de 66% (65,65%) do valor total do passivo correspondente a Recursos de "Outras

Instituições de Crédito" e de "Bancos Centrais", que era de 4.326.765 milhares de euros.

420. A KPMG tinha conhecimento de que o crédito a clientes (bruto) do BESA cresceu de

3.772.941 milhares de USD, em 31/10/2010, para 5.122.737 milhares de USD, em

31/12/2011, e para 7.101.162 milhares de USD, em 31/12/2012..

421. A KPMG tinha conhecimento de que, entre 31/12/2010 e 31/12/2012, verificaram-se

aumentos do crédito. concedido pelo BESA a clientes, superiores a mil e quinhentos

milhões.de USD por ano.

422. A KPMG tinha conhecimento de que o aumento dos depósitos no BESA não acompanhou

o aumento de. créditos concedidos a clientes por esse banco, tendo o rácio de

transformação do BESA registado, entre 31/12/2010 e 31/12/2012, um agravamento

significativo:

a) Em 31/12/2010, o BESA registou um rácio de transformação de 131,3%, a nível

individual e 131,4%, a nível consolidado.

b) Em 31/12/2011, o BESA registou um rácio de transformação de 176,8%, a nível

individual, e de 176,9 a nível consolidado.

c) Em 31/12/2012, o BESA registou um rácio de transformação de 185% a nível

individual, e de 191% a nível consolidado.
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423. (ii.2) A KPMG tinha conhecimento de que, a 31/12/2012, integravam o ativo do BESA

obrigações do tesouro do Estado Angolano, que haviam sido relevadas na rubrica "Activos
I' para venda" pelo valor de 1.199.333 mimares tie USD.

424, A KPMG tinha conhecimento de que o montante investido pelo BESA em instrumentos

de dívida angolana diminuiu de 1.984.624.000,00 USD em 31 de dezembro de 2011,

para 1.199.233 milhares de USD, em 31 de dezembro de 2012, em decorrência de ter sido

atingida a maturidade de parte desses ativos.

425. A KPMG tinha conhecimento de que, apesar de, em 2012, o montante investido pelo

BESA em instrumentos de dívida angolana ter diminuído de forma significativa, esse banco

continuou sem reembolsar os créditos que lhe haviam sido concedidos pelo BES (com a

finalidade de aquisição desses ativos): ao invés, o valor da exposição do BES ao BESA

aumentou de 2.189.165 milhares de euros em 31. de dezembro de 2011, para 2.840.798

milhares de euros em 31 de dezembro de 2012.

426. (ii.3) A KPMG tinha conhecimento das preocupações reveladas pelo Conselho de

Administração e pela Comissão Executiva do BES sobre a evolução da situação Financeira

do BESA, ao longo do exercício de 2012, quanto ao crescimento do rácio de

transformação.

Pois,

427. Nas reuniões da Comissão Executiva do BES era analisada semanalmente a evolução da

posição- de liquidez das várias subsidiárias e sucursais do BES, de entre as qitais se contava

o BESA.

296



Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
1° Juko — J1

Pr.Do Município, Ed Ex -Escola Prática de Cavalaria
2005-345 Santarem

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

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

428. Nas reuniões do Conselho.de Administração do BES eram apresentadas análises detalhadas

sobre a liquidez intragrupo.

429. A situação financeira do BESA foi analisada nas reuniões do Conselho de Administração e

da Comissão Executiva do BES realizadas entre janeiro 2012 e março de 2013; tendo os

administradores do BES manifestado preocupação com a evolução do rácio de

transformação do BESA.

430. A KPMG, representada por Silvia Gomes, esteve presente em todas as reuniões do

Conselho de Administração do BPS realizadas entre janeiro 2012 e 4 de março de 2013.

• 431. A KPMG teve acesso e analisou todas as atas das reuniões da Comissão Executiva do BES

realizadas entre janeiro de 2012 e 4 de março de 2013.

432. (ii.4) A KPMG tinha conhecimento de que, com referência a 31/12/2012, o BESA estava

em incumprimento dos critérios -de elegibilidade exigidos pelo BNA, não apresentando os

montantes exigidos de reservas mínimas de c'aixa.

433. A KPMG tinha conhecimento de que o BNA informou a KPMG Angola, em fevereiro de

2012, que;

a) tinha a expectativa de que era necessário um reforço significativo das provisões para

crédito do BESA;

b) pretendia deixar de financiar o BESA;

c) duvidava da concretização efetiva do plano de liquidez apresentado pelo BESA

(sobretudo no que respeitava à venda dos imóveis pelos valores apresentados);

d) pretendia ter uma equipa permanente nas instalações do BESA já a partir desse ano;
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e) pretendia proibir o BESA de distribuir dividendos (com efeitos sobre os resultados de

201 I);

f) havia comunicado formalmente ao BESA a necessidade dum aumento de capital em

2012, entre 1,5 e I0 mil milhões de USD.

434. A KPMG tinha conhecimento de que, em novembro de 2012, a KPMG Angola

continuava a aguardar que o BESA Lhe disponibilizasse urna cópia da carta enviada (ao

BESA) pelo BNA, a respeito da necessidade de realizáção, em 2012, de um aumento de

capital, de montante não inferior a 1,5 mil milhões de USD.

435. (iii) A KPMG tinha conhecimento da • indisponibilidade de informação necessária para

aferir e/ou avaliar a (real) posição financeira do BESA, e de outros factos geradores de

dúvidas sobre a capacidade desse banco de, no futuro, gerar fluxos de caixa suficientes para

fazer face ao serviço de dívida do BES.

Pois,

436. (iii.I) A KPMG tinha conhecimento de que, a 31/12/2012, o valor das provisões para

créditos vencidos e de liquidação duvidosa constituídas pelo BESA (157.606 milhares de

USD) correspondia (apenas) a cerca de 2% (2,22%) do valor total do crédito a clientes

concedido pelo BESA.

437. A KPMG tinha conhecimento de que, a 31/12/2012, o valor do "crédito a clientes"

(líquido de provisões) do BESA (5.262.662 milhares de euros) representava cerca de 66%

do valor total do ativo reconhecido no balanço desse banco.

438. A KPMG tinha conhecimento que a KPMG Angola havia emitido uma opinião com

reservas nos seus Relatórios de Auditor Independente sobre as contas individuais e
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consolidadas do BESA referentes ao exercício de 2011, relacionadas com a impossibilidade

de concluir sobre a adequação do montante de provisões constituídas pelo BESA para

créditos vencidos e de liquidação duvidosa, face aos requisitos estabelecidas no .Aviso

3/2012 do BNA.

439. A KPMG tinha conhecimento de que os factos que justificaram as referidas reservas

continuavam a verificar-se no•exercício de 2012.

440. A KPMG tinha conhecimento que a impossibilidade de concluir sobre a adequação do

montante de provisões constituídas pelo BESA para créditos de liquidação duvidosa (face

aos requisitas estabelecidas no Aviso 3/2012 do BNA) levava a que não fosse possível

quantificar e avaliar os efeitos, ao nível dos fundos próprios do BESA, de eventuais

ajustamentos que pudessem revelar-se necessários.

441. (iii.2) A KPMG tinha conhecimento de que as reservas incluídas nos Relatórios do

Auditor independente da KPMG Angola sobre as demonstrações financeiras individuais e

consolidadas de 2011 do BESA, relacionadas com a carteira de crédito do BESA (principal

ativo do banco), e que iriam ser reiteradas nos relatórios sobre o exercício de 2012 do

BESA, .refletiam dúvidas sobre se as demonstrações financeiras do BESA representavam a

respetiva situaçãb financeira de forma verdadeira e apropriada.

442. (iii.3) A KPMG tinha conhecimento de que existia (quer por sua parte, quer por parte da

KPMG Angola) um relevante grau de desconhecimento sobre a qualidade do principal

ativo do BESA (o "Crédito a clientes") e, consequentemente, sobre a verdadeira situação

financeira desse banco.
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443. Conforme referido nos pontos 200 a 298 supra, a KPMG tinha conhecimento de que, no

âmbito da auditoria efetuada sobre o BESA, para efeitos da auditoria sobre as contas

consolidadas de 2012 do BES, não foi possível obter a informação que era necessária para

avaliar e poder concluir sobre adequação da imparidade registada pelo BESA sobre .a

respetiva carteira de crédito (incluindo juro corrido).

444. A KPMG'Angola e a KPMG não tiveram acesso:

a) aos processos/dossiers de crédito do BESA completos (induindo, contratos celebrados

com os clientes, propostas de crédito e respetivas aprovações, informação sobre a

situação financeira e/ou de viabilidade económica dos mutuários e, quando aplicável,

informação sobre o tipo de colaterais existentes, respetiva contratualização e

documentação de suporte à sua valorização);

b) a informação que permitisse identificar, de fórma efetiva, os créditos restruturados;

c) a informação sobre renegociações/restruturações de créditos com uma dimensão

material e respetivos termos/condições;

d) a informação sobre o histórico das operações de crédito analisadas ou acesso a uma

aplicação que permitisse reconstituir as mesmas;

e) a informação sobre a carteira com desagregação, relativamente a cada crédito individual,

entre crédito vencido, juro vencido e crédito vincendo;

f) a informação sobre os juros associados aos créditos analisados, incluindo o respetivo

vencimento e eventual atraso registado;

g) a informação sobre o grupo económico a que a cada cliente pertencia;.

h) a informação sobre as responsabilidades dos mutuários dos créditos analisados junto de

outras instituições de crédito.

445. A KPMG tinha conhecimento de que:
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a) o valor global dos colaterais associados à carteira de crédito do BESA, de acordo corn a

informação que lhe foi disponibilizada pela KPMG Angola, era de 3.071.521 milhares

de USD, e que esse valor correspondia (apenas) a .cerca de 43% (43,25%) do valor

total de crédito concedido pelo BESA (incluindo o valor do juro corrido associado à

carteira de crédito do BESA);

b) não tinha sido disponibilizada pelo BESA, quanto à maioria dos créditos analisados,

informação concreta sobre o tipo 'de colaterais aos mesmos associados, quando

aplicável, respetiva contratualização, riem documentação de suporte à valorização que

lhes havia sido atribuída pelo banco;

c) de acordo com a informação prestada pela gestão do BESA, a maior parte dos colaterais

associados à carteira de crédito do BESA seriam constituídos por promessas de

hipoteca;

d) parte significativa de créditos, com uma dimensão material, que compunham a carteira

de crédito do BESA, não beneficiavam, de qualquer cobertura por colaterais

identificados, entre os quais um conjunto de créditos, no valor de 1.051.995 milhares

de USD, relativamente aos quais, para além de não ter sido possível obter informação

sobre (eventuais) garantias existentes, não foi também disponibilizada pelo BESA

informação sobre os acionistas das respetivas sociedades beneficiárias, sobre a situação

financeira e/ou viabilidade económica dessas sociedades, e sobre a concreta finalidade

dos financiamentos às mesmas concedidos (incluindo as propostas de crédito e

respetivas aprovações).

446. A KPMG tinha conhecimento de que a KPMG Angola e a KPMG não tiveram acesso a

informação de suporte, suficiente a apropriada, para testar os proveitos. de crédito (juros)

reconhecidos pelo BESA nos respetivos resultados consolidados do exercício.
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447. A KPMG tinha conhecimento que, apesar de conhecer as limitações de acesso à informação

e documentação referidas nos pontos 477 a 479 supra, se bastou com a conclusão da

KPMG Angola de que, com base nas declarações prestadas pela Comissão Executiva e da

Área de Risco do BESA, e com referência ao exercício de 2012, 9 valor da irnparidade

registada pelo BESA para efeitos de reporte ao BES (de acordo com as /FRS) era

adequado, porquanto não existia risco associado à recuperabilidade do valor do crédito a

clientes do BESA (induindo juros).

Pois,

448. A KPMG tinha conhecimento de que a Comissão Executiva e a Área de Risco do BESA

declararam à KPMG Angola que não existiam situações a dedarar que pudessem colocar

em causa a recuperabilidade dos valores do crédito, atendendo, por um lado, ao facto de as

situações de falta de completude ao nível dos dossiers de crédito estarem, essencialmente,

relacionadas com entidades de interesse relevante para a economia local, e, por outro lado,

à segurança proporcionada pelos colaterais associados à carteira de crédito do banco

(assumindo a capacidade do BESA tomar posse do ativo subjacente).

449. A KPMG tinha conhecimento de informações que impunham a aplicação de urn nível

acrescido de ceticismo profissional na avaliação da credibilidade e suficiência das

informações prestadas pela Comissão Executiva do BESA à KPMG Angola, porquanto

sabia que, pelo menos desde 2011, existiam not-ícias divulgadas pela Comunicação Social

que associavam o Presidente da Comissão Executiva do BESA a.processos relacionados

com fraude e branqueamento de capitais.

450. (iv) A KPMG tinha conhecimento de que a existência de imparidade nos créditos do BES

sobre o BESA e o respetivo registo (da imparidade), a verificar-se, teria impacto nas
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demonstrações financeiras (individuais) do BFS (maxime, no respetivo balanço e resultados

individuais), e nos respetios rácios de capital.

451. A KPMG tinha conhecimento, atentos os factos descritos nos pontos 445 a 485 supra, de

que existia o risco de inadequada valorização dos créditos detidos pelo BFS sobre o BESA,

e que esse risco constituía um risco de distorção material das demonstrações financeiras

individuais do BES referentes ao exercício de 2012.

452. A KPMG, atentos os elementos que eram do seu conhecimento, não reali7ou, no âmbito

da auditoria sobre as .demonstrações financeiras individuais de 2012 do BES,

procedimentos de auditoria e não obteve (e, consequentemente, não analisou) informação

que lhe permitissem concluir sobre a recuperabilidade da totalidade do valor do crédito

detido pelo BES sobre o BESA em 31/12/2012.

453. A KPMG não obteve, relativamente aos créditos detidos pelo BES sobre o BESA a

31/12/2012 e relevados no balanço individual do BES, prova de auditoria, apropriada e

suficiente, documentada nos seus papéis de trabalho, de suporte à asserção "valorização".

454. Ao não ter obtido prova de auditoria, apropriada • e suficiente, sobre a (adequada)

valorização dos créditos detidos. pelo BES sobre o BESA a 31/12/2012 e relevados no

balanço individual do BES, a KPMG não obteve, face à materialidade do valor do referido

ativo (2.840.798 milhares de euros) e ao risco de distorção material associado à sua

inadequada valorização, prova de auditoria, apropriada e suficiente, documentada nos seus

papéis de trabalho, para suportar a sua opinião de que as demonstrações financeiras

individuais do BES apresentavam, dé forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos

materialmente relevantes,. a posição financeira do BES, em 31 de dezembro de 2012, o

resultado das suas operações, o rendimento integral, os fluxos de caixa e as alterações no
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capitais próprios no exercício findo naquela data, em conformidade com as NCA's, tal

como definidas pelo Banco de Portugal.

455. A KPMG emitiu, no dia 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório

de Auditoria sobre a informação financeira contida nas demonstrações financeiras

individuais do BES referentes ao exercício de 2012, afirmando que "as referidas

demonstrações financeiras apresent.2m de farina verdadeira e apropriada, em todos os

aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do Banco Espirito Santo, S.A., em

31 de dezembro de 2012, o resultado das suas operações, o rendimento integra.1, os fluxos

de caixa e as alterações no capitais próprios no exercício findo naquela data, em

conformidade com aS NCA's, tal como definidas pelo Banco de Portugal e a informaçâo

nelas constante é completa, verdadeira, atual, data, objetiva e lícita".

456. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos, os quais são'

factos próprios, em que interveio e que praticou.

457. A KPMG sabia que:

a) O BES relevou os créditos detidos sobre o BESA na rubrica "Aplicações em instituições

de crédito" do seu balanço individual, e apresentados na Nota 41 (transações com

partes relacionadas) às suas demonstrações financeiras individuais relativas ao exercício

de 2012, pelo valor de 2.840.798 milhares de euros;

b) .0s créditos detidos. pelo BES, a 31/12/2012, sobre o BESA, e reconhecidos no

respetivo balanço individual, compreendiam linhas de mercado monetário (depósitos)

no valor de 2.784.480 milhares de euros, .e outros empréstimos e aplicações

subordinadas no valor global de 56.309 milhares de euros;
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c) O valor da exposição creditícia do BES ao BESA era (significativamente) superior à

materialidade global definida pela KPMG no âmbito e para efeitos da auditoria às

contas individuais do BES, que era de C 12.000.000,00;

d) Os créditos detidos pelo BES sobre o BESA representavam cerca de 45% do capital

próprio (individual) do BES;

e) O BES não reconheceu qualquer imparidade sobre os créditos pelo mesmo detidos

sobre o BESA;

f) O BES não efetuou, com referência a 31/12/2012, uma. análise I formal -sobre a

imparidade dos créditos detidos sobre o BESA, não tendo avaliado a existência de prova

objetiva de imparidade, nem estimado a imparidade associada a essa exposição;

g) Existiam indícios de prova objetiva de imparidade dos créditos detidos pelo BES sobre

o BESA;

h) Da indisponibilidade de informação necessária para aferir e/ou avaliar a (real) posição

financeira do BESA, 'e de outros factos geradores dúvidas sobre a capacidade desse

banco de, no futuro, gerar fluxos de caixa suficientes para reembolsar a totalidade do

valor devido, em 31/12/2012 ao BES;

i) A existência de imparidade nos créditos do BES sobre o BESA e o respetivo registo (da

imparidade), a verificar-se, teria impacto nas demonstrações financeiras (individuais) do

BES(maxime, no respetivo balanço e resultados individuais), e nos respetivos rácios de

capital;

j) Existia o risco de inadequada valorização dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA,

e que esse risco constituía um risco de distorção material das demonstrações financeiras

individuais do BES referentes ao exercício de 2012;

k) Não efetuou, com referência a 31/12/2012, i) uma revisão de uma análise formal

.efetuada pelo BES, sobre a imparidade dos créditos pelo mesmo detidos sobre o BESA,

ii) não avaliou a existência de indícios de prova objetiva de imparidade, iii) não reab7ou

procedimentos de auditoria para estimar a imparidade associada a essa exposição (ou
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seja, para apurar a diferença entre a quantia escriturada desse ativo e o valor presente

dos fluxos de caixa futuros estimados);

1) Não realizou, no âmbito da auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais de

2012 do BES, procedimentos de auditoria e não obteve (e, donsequentemente, não

analisou) informação que lhe permitissem concluir sobre a recuperabilidade da

totalidade do valor do crédito detido pelo BES sobre o BESA em 31/12/2012;

m)Não obteve, relativamente ao saldo a receber do BESA, prova de auditoria, apropriada e

suficiente, documentada nos seus papéis de trabalho, de suporte à asserção

"valorização";

n) Ao não ter obtido prova de auditoria, apropriada e suficiente, sobre a (adequada)

valorização dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA a 31/12/2012 e relevados no

balanço individual do BES, a KPMG não obteve, face à materialidade do valor do

referido ativo (2.840.798 milhares de euros) e ao risco de distorção material associado

à sua inadequada valorizàção, prova de auditoria, apropriada e suficiente, documentada

nos seus papéis de trabalho, para suportar a sua opinião de que as demonstrações

financeiras individuais do BES apresentavam, de forma verdadeira e apropriada, em

todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira do BES, em 31 de

dezembro de 2012, o resultado das suas operações, o rendimento integral, os fluxos de

caixa e as 'alterações no capitais próprios no exercício • findo naquela data, em
conformidade com as NCA's, tal como definidas Pelo Banco de Portugal;

o) Emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre a informação financeira contida nas demonstrações financeiras

individuais do BES referentes ao exercício de 2012, afirmando que "as referidas

demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os

aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do Banco Espirito Santo, S.A.,

ern 31 de dezembro de 2012, o resultado das suas operações, o rendimento integral, os

fluxos de caixa e as alterações no. capitals próprios no exercício findo naquela data, em
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conformidade cow as NCA's, tal corno definidas pelo Banco de Portugal e a

informação nelas constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e licita".

458. A KPMG quis praticar os factos sup.ra descritos.

DIVISÃO II — DA NÃO OBTENÇÃO DE PROVA DE AUDITORIA, APROPRIADA E SUFICUNTTE, DE SUPORTE

ADEQUADA VALORIZAÇÃO (IMP ARIDADE) DOS CRÉDITOS DETIDOS P ELO BES SOBRE EMP RESAS DO

459.  0 BES detinha, em 31/12/2012, créditos sobre as seguintes sociedades do

a) no valor/limite de €44.707.161,00 (do qual havia sido

utilizado, em 21/12/2012, o montante de C 43.513.117,00);

b) no valor/limite de €18.080.127.00. (do qual havia sido

utilizado, em 21/12/2012, o montante de C17.505.285,00);

• c) no valor/limite de C 52.812.483,00 (do

qual havia sido utilizado, em 21/12/2012;o montante de € 5I.423.010,00);

cl) rio valor/limite de C 26.514.206,00 (do qual havia sido

utilizado, em 21/12/2012, o montante de € 25.668.126,00);

e) no valor/limite de €

.11.366.798,00 (do qual havia sido utilizado, em 21/.12/2012, o montante de

€10.663.829,00).

460.  0 BES atribuiu, com referência a outubro de 2012:

f) uma imparidade de 2,3% aos créditos detidos sobre a sociedade •
uma imparidade de 0,1% aos créditos detidos sobre as

sociedades
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461. 0 BES relevou os créditos por si detidos, em 31/12/2012, sobre as referidas sociedades

do na rubrica "Crédito a Clientes" do balanço das suas demonstrações •

financeiras individuais referentes ao exercício de 2012.

462. 0 valor individual da exposição do BES a cada uma das referidas entidades era, em

31/12/2012, superior ao nível de materialidade de performance definido pela KPMG no

âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais do BF.S

(€ 9.000.000,00).

463. A KPMG analisou, no âmbito da auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais

do BES referentes ao exercício de 2012, a imparidade individual dos créditos concedidos

pelo BES, através da SEE Madeira, às seguintes sociedades do

a)

b)

c)

d)

e)

464. A KPMG tinha conhecimento, à data da realização da análise referida no ponto anterior,

de que:

a) No exercício de 2009, o havia apresentado um resultado negativo de

38,645 milhões de USD;

b) Em termos de estrutura financeira, o total de ativo do era, em 2009, de

555,57 milhões de USD, financiado apenas em 49,2 milhões de capitais próprios,
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existindo uma elevada dependência do de financiamento por capitais

alheios;

c) Em 2011 e 2012 nenhum dos créditos concedidos pelo BES às empresas do

tinha associadas garantias reais;

d) Não se encontravam dispor6eis demonstrações financeiras das sociedades do

cujos créditos foram analisados pela KPMG; .

e) O crédito de médio -longo prazo 'concedido pelo BPS, em 27/10/2007, à

e com vencimento em 24 de outubro de 2013, teve, em parte, como

finalidade "refinanciar a dívida e os juros" relacionados a parceria estabelecida com a

f) 0 descoberto autorizado concedido à tinha como finalidade
• , •"apoio a tesoutaria,

g) O crédito em conta corrente concedido pelo BES à

teve, em parte, como finalidade liquidação do serviço de dívida

da participada

h) O crédito em conta corrente concedido pd.() BES à teve como

finalidade a "hquidação de responsabilidades e liquidado do deficit operacional';

i )  À exceção do empréstimo de médio -longo prazo concedido à que

tinha um prazo " bullet" de 6 anos (com vencimento em 24 de outubro de 2013), os

demais créditos concedidos pelo BES às empresas do que foram objeto

de .análise pela KPMG, eram de curto prazo e foram, pelo menos entre 31/12/2011 e

31/12/2012, sucessivamente renovados;

j) O valor global do crédito • concedido pelo BES à

aumentou de € 24.349.556,00 em dezembro de 2011, para € 47.415.237,00, em

outubro de 2012, e para € 52,812.483,00, em dezembro de 2012;
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k) O val.& global do crédito concedido pelo BES à

aumentou de C 7.245.158,00, em 31/12/2011, para C

10.721.929.90, em outubro de 2012, e para C 11.366.798,00, em dezembro de 2012;

1) 0 valor global do crédito concedido pelo BRS à de C

25.466.625,00 em 31/12/2011, para C 26.167.936.60, em outubro de 2012, e para C

26.514.206,00, em dezembro de 2012; -

m) O valor global dos créditos detidos pelo BES sobre as sociedades do

aumentou de.€ 120.928.000,00, ern 31 de dezembro de 2011, para C 146.511.000,00,

em outubro de 2012, e para C 153.480.775,00, em dezembro de 2012, tendo parte

desses aumentos servido para liquidar responsabilidades e serviço de dívida (juros e

comissões) dessas sociedades perante.o BES;

465. A KPMG concluiu, com referência ao exercício de 2012, pela inexistência de imparidade

adicional a registar nos créditos 'detidos pelo BES sobre as 'várias sociedades dó

e que o valor de imparidade atribuído pelo BES (e correspetivo

provisionamento) era apropriado, com fundamento (i) no facto de não existir registo de

incumprimentos, nem de incidentes junto do Banco de Portugal, (ii) na informação,

constante do Relatório e Contas da Rio Forte SGPS, S.A., referente a 2010, de que, no

decurso desse ano, a Rio Forte SGPS, S.A. havia alienado a sua • participação no

por um total de 380 milhões de euros, o que (no entendimento da

KPMG) denotava um equitypositivo, pelo que não era expectável uma perda para o Banco

(13E -S).

466. A KPMG, no âmbito da revisão por si efetuada, com referência a 31/12/2012, sobre a

imparidade dos créditos detidos pelo BES sobre empresas do não efetuou

procedimentos e não obteve (nem analisou) informação que lhe permitissem concluir sobre
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a recuperabilidade do valor dos referidos créditos e, consequentemente, que o valor de.

irnparidade (e respetivo provision.arnento) registado pelo BES era adequado.

Com efeito,

467. (i) A valorização do crédito a clientes constitui uma área de elevado risco de auditoria,

designadamente, face ao impacto que o reconhecimento de imparidades comporta no

balanço e nos resultados das Instituições de Crédito, e ao envolvimento de julgamento por

parte da respetiva gestão na estimativa do valor da imparidade desse ativo.

468. A KPMG não obteve (nem analisou) as demonstrações financeiras (auditadas ou não

auditadas) do

469. A KPMG não ObteVe (nem analisou) um plano de negócios do

470. A KPMG não obteve (nem analisou) as demonstrações financeiras (auditadas ou não

auditadas) das sociedades

471. A KPMG não obteve (nem analisou) um plano de negócio das sociedades (do Grupo

472. A KPMG não avaliou, com base em planos de negócio e demonstrações financeiras

(auditadas ou não auditadas), a capacidade das sociedades
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de, no futuro, gerarem

fluxos de caixa disponíveis para liquidar a totalidade do valor dos créditos que lhes haviam

sido concedidos pelo BES.

473. (ii) A KPMG tinha conhecimento da existência de indícios de prova objetiva de

imparidade dos créditos detidos pelo BES sobre as sociedades do

474. (iii) A KPMG tinha conhecimento de que:

a) o total de ativo do era, em 2009, de 555,57 milhões de USD,

financiado apenas em 49,2 milhões de USD de capitais próprios, existindo, a essa data,

uma elevada dependência do Grupo de financiamento por capitais alheios;

b) o crédito de médio -longo prazo concedido pelo BES, em 27/10/2007, à

teve, em parte, como finalidade " re.financia.r a dívida e os juros"

relacionados com a parceria estabelecida com a

c) o descoberto autorizado concedido à tinha como finalidade

"apoio tesouraria";

d) o crédito em conta corrente concedido pelo BES à

teve, em parte, como finalidade

da participada

e) o crédito em conta corrente concedido pelo BES à teve como

finalidade a "a liquidaçâ'o de responsabilidades e liquidação do deficit operacionar;

f) à exceção do crédito de médio -longo prazo cóncedido à que

tinha um reembolso "bullet" (capital e juros) a 6 anos, todos os demais créditos

concedidos pelo BES às empresas do que foram objeto de análise pela

KPMG, eram de curto de prazo e foram sendo, pelo menos entre 2011 e 31/12/2012,

sucessivamente renovados;
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g) o valor global do crédito concedido pelo BES à

aumentou de C 24.349.556,00, em dezembro de 2011, para C 47.415.237,00, em

outubro de 2012, e para € 52.812.483,00, em dezembro de.2012;

h) o valor global do crédito concedido pelo BES à

aumentou de C 7.245.158,00, em 31/12/2011, para C

10.721.929,90, em outubro de 2012, e para C 11.366.798,00, em dezembro de 2012;

i) o valor global do crédito concedido pelo BES à aumentou de C

25.466.625,00, em 31/12/2011, para 26.167.936,60, em oumbro de 2012, e para

C 26.514.206,00, em dezembro de 2012;

.j) O valor global dos créditos detidos .pelo BES sobre as sociedades do grupo

aumentou de C 120.928.000,00, em 31 de dezembro de 2011, para C 146.511.000,00,

em outubro de 2012, e para C 153.480.775,00, em dezembro de 2012, tendo parte

desses aumentos servido para liquidar responsabilidades e serviço de divida (juros e

comissões) dessas sociedades perante o BES;

k) Nenhum dos créditos concedidos pelo BES às empresas do que foram

analisados pela KPMG tinha associadas garantias reais.

475. (ii..2)• A KPMG tinha conhecimento de que, a 31/1.2/2012, o BFSA era igualmente

credor de soCieciades do

a) um crédito sobre a I

designadamente através dos seguintes créditos:

no valor

de 116.199.000,00 USD, e com colaterais associados valorizados em 52.800 milhares

de USD;

b) um crédito sobre a no valor de

198.549 milhares de USD, sem colaterais associados e/ou identificados;

c) um crédito sobre a 98.880

milhares de USD, sem colaterais associados e/ou identificados.
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476. A KPMG tinha conhecimento de que o BESA detinha, ern março de 2012:

i) um crédito no valor de, pelo menos, 70.000 milhares de USD sobre a empresa

que, de acordo com os registos do BESA, se

encontrava vencido há mais de rso dias;

ii) um crédito sobre a empresa

no valor de, pelo menos, 40.293 milhares de USD, que, de acordo com os registos do

BESA, se encontrava vencido.há mais 180 dias.

477. A KPMG, no âmbito da revisão que efetuou sobre a irnparidade dos créditos 'detidos pelo

BE,S sobre as várias empresas d oM M I ll não realizou procedimentos de auditoria,

nem obteve (nem analisou) informação que lhe permitissem concluir sobre a adequada

valorização, de acordo com as Normas de Contabilidade Ajustadas ("NCA"), dos créditos

por si analisados, não tendo assim obtido, relativamente aos créditos detidos pelo BES, em

31/12/2012, sobre o prova de auditoria, apropriada e suficiente,

documentada nos seus papéis de trabalho, de suporte à asserção "valorização" do ativo.

478. Em 31/12/2012, o valor global dos créditos detidos pelo BES sobre as sociedades

compreendidas no era (significativamente) superior ao nível de

materialidade global definido pela KPMG no âmbito e para efeitos de auditoria às contas

individuais do BE,S (€ 12.000.000,00).

479. A KPMG emitiu, no dia 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório

de Auditoria sobre a informação financeira contida nas demonstrações financeiras

individuais do BES referentes ao exercício de 2012, afirmando que "as referidas

demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os

aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do Banco Espirito Santo, S.A., em
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31 de dezembro de 2012, o resultado das suas operações, o rendimento integral, os fluxos

de caixa e as alterações no capitals próprios no exercício findo naquela data, em

conformidade com as NCA's, tal como definidas pelo Banco ele Portugal e a infonnação

nelas constante é completa, verdadeira, atual: dar objetiva e lícita".

480. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos, os quais são

factos próprios, em que interveio e que praticou.

481. A KPMG sabia que:

'a) O BES atribuiu, com referência a outubro de 2012: i) uma imparidade de 2,3% aos

créditos detidos sobre • a sociedade uma

imparidade de 0,1% aos créditos ,detidos sobre as sociedades

b) Analisou, no âmbito da auditoria sobre as contas individuais do BES referentes ao

exercício de 2012,. a imparidade i,ndividual dos créditos, concedidos pelo BES, através

da "SFE Madeira", às sociedades

c) Não realizou procedimentos, nem obteve (nem analisou) informação que permitissem

concluir sobre a recuperabilidade da exposição do BES às várias empresas do grupo

cujos créditos foram por si analisados;

d) Concluiu, corn referência ao exercício de 2012„ pela inexistência de imparidade

adicional a registar nos créditos detidos pelo BES sobre as várias sociedades do Grupo
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e que o valor de imparidade atribuído pelo BES (e correspetivo

provisionamento) era apropriado, com fundamento (i) no facto de não existir registo de

incumprimentos, nem de incidentes junto do Banco de Portugal, (ii) na informação,

constante do Relatório e Contas da Rio Forte SGPS, S.A., referente a 2010, de que, no

decurso desse ano, a Rio Forte SGPS, S.A. havia alienado a sua participação no Grupo

111.1Mpor urn total de 380 milhões de euxos, o que (no entendimento da

KPMG) denotava um equity positivo, pelo que não era expectável uma perda para o

Banco (BES);

e) A valorização do crédito a dientes constituí uma área de elevado risco de auditoria,

designadamente, face ao impacto que o reconhecimento de imparidades comporta no

balanço e nos resultados das Instituições de Crédito, e ao envolvimento de julgamento

por parte da respetiva gestão na estimativa do valor da imparidade desse ativo;

f) Não obteve, relativamente aos créditos concedidos pelo BES ao prova

de auditoria, apropriada e suficiente, de suporte á asserção "valorização";

g) Emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre a informação financeira contida nas demonstrações financeiras

individuais do BES referentes ao exercício de 2012, afirmando que "as referidas

demonstrações financeiras apresentam de kirrna verdadeira e apropriada, em todos os

aspectos materialmente relevantes, a posiçio financeira cio Banco Espirito Santo, S.A.,

em 31 de dezembro de 2012, o resultado das suas operações, o rendimento integral, os

íluxos de caixa e as alterações no capitais próprios no exercício findo naquela data, em

corzformidade com as NCA's, tal comb definidas pelo Banco de Portugal e a

informação nelas constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita".

482. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.
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SUBSECÇÃO — DA REVISÃO LIMITADA SOME AS CONTAS CONSOLIDADAS INTERCALARES DO BANCO

ESPIRITO SANTO, S.A RELATIVAS AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2013s*

DIVISÃO I — ENQUADRAMWTO

483. •0 BES aprovou e divulgou demonstrações financeiras individuais e demonstrações

financeiras consolidadas, com referência ao período de seis meses findo em 30 de junho de

2013, tendo-as divulgado, através do SDI, em 28 de agosto de 2013.

484. A KPMG emitiu, no dia 14 de agosto de 2013, ó Relatório de Revisão Limitada sobre a

informação financeira consolidada do BES, referente ao período de seis meses findo em 30

- de junho de 2013, incluída no Relatório de Gestão, no Balanço Consolidado, nas

Demonstrações Consolidadas dos Resultados, do rendimento integral, dos fluxos de caixa

e das alterações nos capitais próprios do período de seis meses findo naquela data e nas

correspondentes Notas explicativas.

485. A KPMG fez constar no Relatório de Revisão Limitada sobre a informação financeira

consolidada do BES referente ao período de seis meses findo ern 30 de junho de 2013, o

seguinte pareces:

"Com base no trabalho efetuado, o qual foi executado tendo em vista a obtenção de uma

segurança moderada, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que a

informação financeira consolidada do período de seis meses findo em 30 de Junho de

" Os factos narrados sob os pontos 519 a 539 da decisão recorrida, atinentes à não
obtenção de prova de auditoria, apropriada e suficiente, de suporte à adequada valorizacáo
(imparidade) dos créditos detidos pelo BES sobre a

foram objecto de arquivamento no capítulo V, da fundamentação de facto.
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2013, Ill° esteja isenta de distorções materialmente relevantes que afectem a sua

conformidade com o _LAS 34 — Relato Financeiro Intercalar e que não esteja completa,

verdadeira, actual, clara objetiva e lícita.".

486. A KPMG não incluiu reservas ou anfases no Relatório de Revisão Limitada sobre a

informação financeira consolidada do BES referente ao período de seis meses findo em 30

de junho de 2013.

487.  0 BES divulgou, nas suas demonstrações financeiras consolidadas "intercalares referentes a

primeiro semestre do exercício de 2013, o seguinte Balanço Consolidado:

(Eur'000)

ATIVO
Caixa e disponibilidades ern bancos centrais 1.209.218
Disponibilidades em outras instituições de crédito 565.008
Ativos financeiros detidos para negociação 3.218.830
Outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados 3.893.846
Ativos financeiros disponíveis para venda 12.129.272
Aplicações em instituições de crédito

(das quais, no Sistema Europeu de Bancos Centrals)
2.453.506

(1200.000
.,)

Crédito a clientes
(Provisões)

•

47.976.727
(3. 134. 195

)
Investimentos detidos até à maturidade 1.025.271
Ativos com acordo de recompra -
Derivados de cobertura 391.719
Ativos não correntes detidos para venda 3.365.181
Propriedades de investimento , 393.232
Outros ativos tangíveis 954.282
Ativos intangíveis 434.889
Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação 608.300
Ativos por impostos correntes 32.926
Ativos por impostos diferidos 935.750
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Provisões técnicas de resseguro cedido 12.082
TOTAL DO ATIVO , 82.646.114

PASSIVO:
Recursos de bancos centrais

(dos quais, cio Sistema Europeu de Bancos Centrais)
10.041.724
(9.495.599

)
Passivos financeiros detidos para negociação 1.568.181
Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados -
Recursos de outras instituições de crédito 5. I 97.142
Recursos de clientes e outros empréstimos 37.911.655
Responsabilidades representadas por títulos 12.732.272
Passivos financeiros associados a ativos transferidos -
Derivados de cobertura I 69.602 '
Contratos de investimento 3.474.902
Passivos não correntes detidós para venda • 155.579
Provisões 192.602
Provisões Técnicas I.494.592

'Passivos por impostos correntes 123.261
Passivos por impostos diferidos • 171.761
Instrumentos representativos de Capital -
Outros passivos subordinados -830.932
Outros passivos

Credores por seguro direto e resseguro
Outros Passivos . .

1.350.167
22.415

1.327.752

TOTAL DO PASSIVO 75.414.372
CAPITAL •
Capital • 5.040.124
Prémios de emissão • 1.068.670
Outros instrumentos de capital 29.322
Ações próprias (801)
Ações preferenciais

1
167.952

Reservas de reavaliação (885.760)
Outras Reservas'e resultados transitados 1.339.469
Resultado do exe-rcício (237.455)
Dividendos antecipados -
Interesses que não controlam • 650.221
TOTAL DO CAPITAL • ' 7231.742 '
TOTAL DO PASSIVO + CAPITAL 82.646.114.
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488.  0 BES divulgou, nas suas demonstrações financeiras consolidadas referentes a primeiro

semestre do exercício de 2013, a seguinte Demonstração de Resultados Consolidados:

(Eur'000)
Juros .e rendimentos similares 1.726.023
Juros e encargos similares 1.255.637
Margem financeira 470.386
Rendimentos de instrumentos de capital 52.751
Rendimentos de serviços e comissões 422,49 I
Encargos com serviços e comissões 94.300
Resultados de ativos e passivos avaliados ao justo valor através de
resultados .

(162.404)

Resultados de ativos financeiros detidos para venda 240.880
Resultados de reavaliação cambial (1.755)
Resultados de alienação de outros ativos (4. 126)
Prémios líquidos de resseguro 14.977
Custos com sinistros líquidos de resseguro 122.469
Variações das provisões técnicas líquidas de resseguro , 274.477
Outros resultados de exploração (122.603)
Produto da Atividade 968.305
Custos com pessoal 289.532
Gastos gerais administrativos 220.939
Amortizações do exercício 52.499
Provisões líquidas de reposições e anulações (29.777)
Imparidade do crédito liquida de reversões e recuperações 553.096
Imparidade de outros ativos financeiros líquida de reversões e
recup erações

52.685

Imparidade de outros ativos líquida de reversões e recuperações 171.238
Diferenças de consolidação negativas -
Resultados de associadas e empreendimentos conjuntos (equivalência
patrimonial) •

1.069

Resultado antes de impostos e de interesses que IA° controlam (340.818)
Impostos
Correntes 106.849
Diferidos (211.753)
Resultado após impostos e antes de interesses que não controlam (237.914)
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do qual: Rçstdtado após impostos de operações descontinuadas (3.133)
Interesses que não controlam
Resultado consolidado do exercício

(459)
(237.455)

489. Nas suas demonstrações financeiras consolidadas referentes ao primeiro semestre de 2013,

o BES consolidou, pelo método de consolidação integral, informação financeira relativa ao

BESA.

490. Para efeitos da referida consolidação da informação financeira relativa ao BESA, o BES

utilizou informação financeira preparada pelo BESA, consubstanciada num balanço e tuna

demonstração de resultados, ambos referentes ao período findo ern 30 de junho de 2013.

491.  0 balanço do BESA para o período findo ém 30 de junho de 2013, remetido ao BES para

efeitos de consolidação foi o seguinte:
•

Milhares
de USD

Total de Activo 11.103.388
Caixa e disponibilidades bancos centrais 620.661
Disponibilidades em outras I. Crédito 17.685
Ativos fmanc,eiros disponíveis para venda 1.466.517
Aplicações em Instituições de crédito .514
Crédito a clientes . 7.247.718'
Ativos não correntes detidos para venda 979.81 I
Outros ativos tangíveis 659.147
Ativos intangíveis 12.523
Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação 5.033
Ativos por impostos correntes 1.558
Outros ativos - 92.721 '
Total de Passivo + Capital .._I 1.103.888
Total de Passivo 9.994.165
Recursos de bancos centrais 468.972
Recursos de outras instituições de crédito 6.005.750
Recursos de clientes e outros empréstimos 3.493.225
Provisões 4.000
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Passivos por impostos correntes -
Outros passivos subordinados 45
Outros passivos • 22.173
Total de Capital 1.109.723
Capital 170.530
Outras reservas e resultados transitados 905.339
Resultado líquido 33.854

492. A demonstração de resultados do BESA para o período findo em 30 de junho de 2013,

remetida ao BES para efeitos de consolidação foi o seguinte:

Milhares
de USD

Resultado Financeiro 129.889
Serviço a clientes 22.196
Produto Bancirio Comercial 152.085
Resultados de Op. Financeiras e diversos • 55
Produto Bancário Total 152.140
Custos operativos i 48.646

Custos com pessoal 32.260
Gastos Gerais Administrativos 29.958
Depreciações e amortizações 7.442

Resultado Bruto 83.500
Provisões e imparidade 48.646

Irnparidade do crédito 48.646
Resultado'antes de impostos 33.854
Impostos correntes -
Impostos diferidos -
Resultado após impostos 33.854

493. A 30 de junho de 2013, o valor do juro a receber (juro corrido) associado à carteira de

crédito do BESA e que por este banco foi reconhecido no respetivo balanço (rubrica

" Crédito a Clientes) era de 746.318 milhares de USD.
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494. A informação financeira preparada pelo BESA, para • efeitos de consolidação nas

demonstrações financeiras consolidadas do BPS referentes ao período findo em 30 de

junho de 2013., foi objeto de lima revisão limitada levada a cabo pela KPMG Angola.

495. A sócia da KPMG Angola responsável pela revisão limitada sobre a informação financeira

do "componente BESA" referente ao primeiro semestre do exercício de 2013, para efeitos

da elaboração do Relatório de Revisão Limitada sobre a informação financeira consolidada

do BES, referente ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2013, foi Inês Filipe.

496. A KPMG Angola transmitiu à KPMG, através de documento intitulado "Appendix

C.05.0I / Interoffice. Review Report on Financial Information Prepared for

Cons' ohdation Purposes", assinado por Inês Filipe, e datado de 9 de .agosto de 2013, a

seguinte opinião relativa à revisão limitada efetuada sobre a informação financeira referente

ao primeiro semestre de 2013 preparada pelo BESA (para efeitos de consolidação nas

contas do BES referentes ao mencionado período):

"We have reviewed the financial information prepared for consolidation purposes of

Banco Espírito Santo. Angola ("the company"), on the accompanying financial

reporting package. We conducted our review in accordance with the RAM topic tided

"Engagements to Review interim financial information or other financial information

• of an audit client" applicable to reviews of interim financial information or other
financial information of an audit cliént".

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that

the accompanying financial information prepared for consolidation purposes as of and

for the six -Month period ended 30 june 2013,- has not been prepared, in all material

respects, in conformity with the instructions issued by group management of Banco

Espírito Santo's to components.
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This report is intended solely for use by KPMG Portugal/KPMG Luxembourg in

connection with its aucht ofBanco Espínto Santo's consolidated financial statements as

afane! for the for the six-month period ended 30 june 2013 and should not be used for
Ifany other purpose.

497. Para além do referido documento, e juntamente com o mesmo, a KPMG Angola

disponibilizou também à KPMG um outro documento intitulado " I-Wghlights Interim

Memorandum - Review", igualmente assinado por Inês Filipe em representação da KPMG

Angola e datado de 9 de agosto de 2013, no qual fez constar, relativamente à revisão

limitada efetuada sobre a informação financeira preparada pelo BESA, entre outra,

informação sobre:

a) o balanço do BESA a 30 de junho de 2013;

b) a demonstração de resultados do BESA a 30 de junho de 2013;

c) o nível de materialidade definido no âmbito e para efeitos da revisão limitada sobre o

" componen te" (BESA), que foi de 1.693.000,00 USD;

d) os procedimentos de auditoria efetuados e prova • de auditoria obtida (no âmbito da

revisão limitada) sobre a carteira de crédito e de imóveis do BESA, e respetivas

condusões.

498. A KPMG Angola fez constar no documento "1-fighlights Interim Memorandum -

Review" de 9 de agosto de 2013, relativamente os procedimentos efetuados pela KPMG

Angola sobre a carteira de crédito do BESA, com vista a concluir sobre a adequação das

pèrdas por imparidade registadas no período findo em 30 de junho de 2013, a seguinte

informação:

" Procedure/Topic Revisão da carteira de crédito do Banco data de 30 de junho de 2013
com o objetivo de concluir sobre a adequação das perdas por imparidade registadas no
pen'odo findo em 30 de junho de 2013
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semelhança do que foi reportado pela KPMG Angola à Equipa Central da KPMG, com
refer.t112C-14 4 31 de dezembro de 2012, à data deste Memorandum, tendo por base os
procedimentos analíticos de revisão limitada e de inquiry ao Conselho de Administração,
verificámos que o BESA continua a não dispor de um sistema informático que permita a
identificação efetiva de (i) operações de crédito que foram objeto de- restruturação; e (li) do
grupo económico em que cada cliente se insere, pelo que não nos foi possível concluir a
esta data sobre a adequação do mom-ante. da PlUviSão para Créditos de Liquidação
Duvidosa • face aos requisitos estabelecidos no Aviso 3/2012 do Banco Nacional de
Angola.
Voltamos a enfatizar que estas insuficiência.s, bem como as lacunas existentes nos processos
administrativos (sobretudo ao nível da Mtegralidade da documentação constante de alguns
dossiers de crédito), que deram arigem a reservas por limitação de imbito nos Relatórios
do auditor sobre as contas locals de 2011 e 2012, preparadas de acordo com o normativo
Angolano, foram durante 2011 e 2012 objet6 de acompanhamento regular pelo BNA
junto da C0172isSãO Executiva do Banco.
Deve ser referido que, em Assembleia Geral de accionistas ocomda a 28 de Junho de 2013,
foram aprovadas novas regras de governo sócietário com a nomeação de um novo Conselho
de Administração do Banco. Salientamos a nomeação do novo Presidente da Comissão
Executiva, o Dr. Rui Guerra, quadro do BES.
Desde essa data, o Conselho de Administração é composto pelos segtuntes membros:
Presidente
António Paulo Kassoma
Vice -Presidente
Rui Manuel Fernandes Pires Guerra
.Vogais •
Arlindo N'Gueva Narciso das .Chagas
Bernardo Leite de Faria Espírito Santo
Eduardo Augusto Aratíjo Nunes Pinto
Francisco João da Silva
Inocência Francisco Ivliguel
João Carlos Pereira Dias Batista
Pedro _Wipe Pedrosa Pombo Cruchinho
Desde e mesma data, a Comissão Executiva é composta pelos seguintes membros:
Presidente
Rui Manuel Fernandes Pires Guerra
Vogais
Adindo N'Gueva Narciso das Chagas.
Eduardo Augusto Army° Nunes Pinto
Francisco João da Silva
Inocêncio Francisco .11/figuel
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João Carlos Pereira Dias Batista
Pedro Filipe Pedrosa Pombo Cruchinho
De acordo com o que foi possível observar, e através das reuniões mantidas com a nova
Comissão Executiva, existe o compromisso de trabalhar para que as limitações sentidas até
agora, que se têm traduzido ern reservas no Relatório do auditor sobre as contas locais, de
acordo com o normativo Angolano, sejam ultrapassadasjá ern 2013.
Após o início das suas funções de gestão efetiva, a nova Comissão Executiva, tomou a
iniciativa de dar inicio a um processo de revisão dos processos internos do Banco,
incluindo a redefinição de procedimentos e controlos. Nomeodamente, no que respeita ao
processo de quantificação das provisões para crédito concedido, o Banco iniciou um
processo de revisão de procedimentos, politicos, mecanismos, metodologias, fontes de
informação e desenvolvimentos informáticos utilizados para o cálculo destas provisões e do
respetivo cumprimento do normativo do BNA.
De notar que juntamente com a entrada da nova Comissão Executiva, foram integradas
novas equipas no Banco, 'oriundas o. Banco Espirito Santo, para reforçar as suas áreas
cn'ticas. Destacamos a entrada de um novo Director da Direcção de Risco e Controlo de
Crédito. Salientamos igualmente o compromisso que nos foi transmitido pelo BESA, do
acionista maioritário, no sentido de reforçar o apoio ao BESA.
Neste contexto,. a KPMG Angola,. de forma a recolher evidência de revisão, manteve a
execução de um conjunto de procedimentos com vista a identificação de eventuais riscos de
crédito, pelo que foram incluídos na fase de planeamento entre outros aspectos:
(i a actualização do conhecimento do negócio do BRA bem como das alterações
ocorridas ao nível da governance, com especial destaque para as alterações na Comissão
Executiva e nas áreas de risco e de preparação de informação financeira;
(ii) a avaliação do impacto ao nível do risco face as circunsanciOs e sobretudo
considerando as perspetivas face às alterações que se espera que venham a ser
implementadas pela nova Comissão Executiva; e
(M) a definição da abordagem de revisão face aos riscos identificados e tendo em
consideração as asserções relevantes e o nível de materialidade aplicávek
Com base nesse planeamento, foram desenhados procedimentos com vista a endereçar a
asserção de valorização, nomeadamente os seguintes:
- Revisão analítica de indicadores de qualidade de risco de crédito, tendo por base a
informação residente nos registos contabilí.sticos do * Banco, nomeadamente quanto à

• classificaç'ão da carteira de crédito, conforme avaliada pelo Conselho de Administração do
BESA e enquadrada nos níveis de risco definidos pelo BIVA; e
- Actualização das conclusões obtidas no âmbito do trabalho de auditoria realizado com
referência a 31 de dezembro de 2012, com vista a procedermos a Urno avaliação do risco de
crédito.
Conforme referido anteriormente e não obstante as expectativas da nova Comissão
Executiva quanto ao trabalho em curso e cuja conclusão está prevista para o segundo
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semestre de 2013, mantêm-se limitações, que nos impossibilitam de proceder à avaliação
quanto ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no Aviso n.° 3/2012 do BNA. No
entanto salientamos o seguinte:
- com base nas discussões mantidas com a nova Comissão EXeCtldra e com a Direção do
Risco e Controlo de Crédito do Banco, foi-nos comunicado que a, esta data não tinham
conhecimento de situações que pudessem por em causa, globalmente, a recupera.bilidade
dos valores do crédito;
- até 31 de dezembro de 2012, a revisão da carteira de crédito do BESA não revelou
questões a serem tomadas ern consideração na preparação das contas consolidadas do BES:
Com a nomeação da nova Comissão Executiva do BRA, a partir de 28 de junho de 2013,
a expectativa é que os processos internos venham efectivamente a melhorar e nessa
perspetiva também a gestão do risco de crédito, incluindo as situações de completude ao
nível dos dossiers cie crédito. Note-se que as faltas de completude ao nível dos dossiers
estarão essencialmente relacionadas com créditos concedidos a entidades cujos Accionistas
e/ou Beneficiários de referência têm uma pósição muito relevante na.economia Angolana e
com actuação em sectores chave da economia local, não havendo um risco identificado
quant9 a recu'perabilidade dos créditos estando os mesmos em situação de performing.
- verifica-se urna elevada cobertura da carteira de crédito por promessas de hipoteca com
colaterais • reais que o Banco continua • a considerar de boa qualidade, assumindo
capacidade do BES'A tomar posse do activo Subjacente;
-0 Banco mantém a convicção de que embora existarn problemas ao nit/el da formalização
e/ou registo predial, circunstância que se verifica transversalmente em Angola, em termos
gerais os colaterais associados à can-eira de Çrédito, conferem • segurança quanto á
recuperabihdade dos créditos. É aceite generalizadamente pelo mercado bancário como
exigência c/a realidade económica — que o banco tome e aceite como garantia promessa de
hipoteca ou penhor, cuja formalização (e portanto também afenção de cumprimento ou
incumprimento) virá a ocorrerposteriormente. .
- histórico de perdas associadas' à carteira c/c crédito do Banco, cujos níveis de sinistralidade
registados em anos anteriores estão alinhados com a tendência de. mercado, mantendo a
carteira de crédito.do BE.SA níveis de créditos vencidos reduzidos; e
- de acordo com a informação que foi preparada pelo banco a partir dos seus registos
contabilLsticos, e de acordo com o critério de classificação de risco de crédito do BNA, a
maior parte da carteira de crédito corresponde a processos de risco baixo e a carteira de
risco superior esta' largamente coberta por proViSÓCS.
Tendo em conta todos os aspectos referidos anteriormente, que resultaram dos nossos
procedimentos de revisão limitada, consideramos que não é expectável que resultem
impactos materialmente relevantes, numa óptica consolidada, ou seja, relativamente às
demonstrações financeiras do Grupo BES de 30 de junho de 2013, preparadas de acordo
corn a IAS 34, razão pela qual as limitações de âmbito incluídas no Relatório do auditor
sobre as contas locals em períodos anteriores, de acordo com o. normativo Angolano, não
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implicarn, a emissão de Parecer no período findo em 30 de junho de 2013, com reservas.
Importa ainda salientar que, como já referido cm auditorias anteriores, as normas
intemacionaiS de contabilidade, nomeadamente as IAS 39 adoptam um principio de
apreciação distinto do Aviso 3/2012 do I31VA, que se centra não num cálculo em função
da mera data do vencimento, mas num juízo de expectativa de recuperação (nomeadamente
em função das garantias existentes e/ou do património executável, seja património já
existente ou proveniente de cash flows futuros), só havendo que registar como imparidade
o eventual défice que dafpossa surgir, numa vertente de apreciação económica.

499. A KPMG Angola fez constar no documento "1-lighlig.hts Interim Memorandum —

Review" de 9 de agosto de 2013, relativamente aos procedimentos efetuados pela KPMG

Angola sobre a carteira de imóveis do BESA, com referência a 30 de junho de 2013, a

seguinte informação:

"Procedure/Topie Verificação da existência, titulandade e valorização da carteira de
imóveis do Banco
No grnbito do nosso trabalho de revisão limitada a 30 de junho de 2013, solicitámos ao
banco a disponibilização de documentação (CPCV, escrituras, etc.) comprovativa da
existência e titularidade dos imóveis registados nas respectivas demonstrações financeiras
do Banco. Considerando o facto, já referido, do processo administrativo em Angola de
registo de propriedade (e subsequente transmissão de direitos) estar sujeito a
procedimentos burocráticos complexos e demorados, continua a não nos ser possível até
esta data, para um conjunto de imóveis, obter a integra/idade da documentação,
nomeadamente que comprove a respetiva titularidade pelo Banco. Saliente-se, no entanto,
que esta situação é transversal no mercado angolano, pelo que não reflete necessariamente
um problema grave de controlo por parte do B1-A. Saliente-se a este propósito que face à
situação reportada 4 Equipa. Central, com referência a 31 de dezembro ele 2012,

' continuamos a verificar uma evolução positiva, tendo o Banco continuado a apresentar
KPMG Angola parte da documentação em falta naquela data. Assim, para o referido
conjunto de imóveis, e tendo em conta o trabalho desenvolvido em auditorias anteriores,
através de procedimentos de auditoria alternativos, nomeadamente, a verificação in -loco da
existência ilsica, por amostragem, dos referidos imóveis, concluímos satisfatonamente no
que respeita à titularidade dos mesmos. Saliente-se a este propósito que, face à situação
reportada à Equipa Central, com referência a 31 de Dezembro de 2012, verificámos uma
evolução positiva tendo o Banco apresentado à KPMG Angola parte da documentação an
falta naquela data.
Relativamente 4 valorização dos imóveis, solicitámos ao Banco a disponibilização de
documentação de forma a poder conduit sobre a respetiva adequação. Fomos informados
pelos responsáveis do Baco, que ainda se encontra em curso o levantamento da
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informação integral relativa à valorização de alguns imóveis, pelo que a esta data não nos
foi facultada documentação de suporte para a valorização de um conjunto de imóveis.
Em termos de validação da titularidade dos imóveis, importa salienta.r que, relativamente: i)
aos imóveis de uso próprio, no imbito da nossa inspecção fisica a fm2a amostra (efectuada
na última auditoria, corn referência a 31 de dezembro de 2012), foi-nos possível constatar.
que, de facto, os referidos imóveis são utilizados pelo Banco para a sua actividade (tratarn-
se ele agênrias do Banco e imóveis ocupados por departamento de back office do Banco";
ír) aos restantes imóveis, conseguimos suportar a titularidade pelo Banco, nomeadamente
através da validação de facturas de custos suportados pelos Banco associados aos mesmos,
quando aplicável.
Não obstante e tendo em conta: (i) o valor pelo qual os referidos imóveis se encontram
registados nas contas do Banco; (it) a zona geográfica onde os mesmos se localizam; e
a evolução de preços verificada no mercado imobiliÁrio Angolano nessas mesmas zonas,
consideramos que não é expectivel a existência de desvios materials em termos de
valorização da carteira de imóveis registada nas contas do &Iwo à data de 30 de junho de
2013, pelo que. para efeitos de reporte em base consolidada (Grupo BEV, conitderamos
ter reunido a evidência de revisão suficiente para concluir satisfatoriamente sobre os
referidos imóveis".

500. A•

1CPMG integrou os documentos Appendix C.05.0I /Interoffice Review Report on

Financial Information Prepared for Consolidation Purposes" e "Highlights Interim

Memorandum — Review.", ambos de 9 de agosto de 2013, nos seus papéis de trabalho

referentes à revisão limitada sobre a informação financeira consolidada do BES referente

ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2013.

DIVISÃO — DA PROVA DE AUDITORIA DE SUPORTE A ADEQUADA VALORIZAÇÃO DO CRÉDITO A

CLIENTES DO BESA, E DA NÃO INCLUSÃO DE UMA RESERVA (POR umn-AçÃo DE AMBIT()) NO
PARECER EMITIDO SOBRE AS DEMOUSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS INTERCALARFS DO BES

501. 30 de junho de 2013, o valor (bruto) do crédito a clientes do BESA (incluindo o

valor do juro corrido) era de 7.454.609 milhares de USD.
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502. A 30 de junho de 2013, o valor do juro corrido associado à carteira de crédito do

BESA e por esse banco reconhecido no respetivo balanço era de 746.318 milhares de

USD.

503. A 30 de junho de 2013, o valor das provisões acumuladas pelo BESA para créditos

vencidos e de liquidação duvidosa era de 206.891 milhares de USD.

504.  0 valor da imparidade registada pelo BESA (no balanço remetido ao BES para

efeitos de consolidação), com referência a 30 de junho de 2013, era equivalente ao

valor das provisões acumuladas pelo BESA para créditos vencidos e de cobrança

duvidosa.

505: O valor da rubrica "Crédito a Clientes" do balanço do BESA (7.247.718 milhares de

USD), por este remetido ao BES para efeitos de consolidação, correspondia ao valor

(bruto) do crédito a clientes do BESA, deduzido do valor da referida imparidade.

506.  0 valor das provisões acumuladas, em 30/06/2013, pelo BESA, para créditos

vencidos e de liquidação duvidosa, refletia a classificação que, com referência à

mesma data, havia sido efetuada pelo BESA da sua carteira de crédito, em termos de

risco.

507. A 30/06/2013, de acordo a classificação efetuada pelo BESA da respetiva carteira de

crédito (de acordo com os níveis de risco previstos no Aviso n.° 3/2012 do BNA),

cerca de 80% da rubrica de crédito a clientes correspondia a casos dassificados como

risco nulo (Risco A), e cerca de 95% da carteira correspondia a processos de risco

baixo (Riscos A C).
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508.. A 30 de junho de 2013, o valor das provisões acumuladas pelo BESA para créditos

vencidos e de liquidação duvidosa (206.891.000,00 USD) correspondia a 2,78% do

valoi total do crédito a clientes (bruto) concedido pelo BESA.

509. A

KPMG documentou nos seus papéis de trabalho referentes à revisão limitada

sobre a informação financeira consolidada do BES referente ao período de seis

meses findo em 30 de junho de 2013 do BES (maxime, através do documento

"Highlights Interim Memorandum — Reviee, de 9 agosto de 2013), ter-lhe sido

transmitida pela KPMG Angola, relativamente ao crédito a clientes do BESA, a

seguinte informação:

a) De acordo com o detalhe da carteira‘ de crédito por nível de risco, verificava-se que

cerca de 80% da rubrica de crédito a clientes correspondia a casos classificados

como risco nulo (Risco A), e cerca de 95% da carteira correspondia a processos

de risco baixo (Risco A C);

b) Tendo por base essa decomposição, a carteira considerada de risco superior

• (Risco D a G) representava apenas 5% da carteira total, sendo que, para essa

carteira, a cobertura de provisões para crédito de risco superior ascendia, à data de

30 de junho de 2013, a cerca de 57%;

c) Para efeitos da revisão limitada (para efeitos de.contas consolidadas) "(...) não nos

foi diiponibilkada uma carteira de crédito com ojuro corrido detalhado por cliente, pelo que não

apresentamos um quadro totalmente comparável corn os valores a 31 de deembro de 2012";

d) A decomposição do crédito a clientes do BESA tinha registado, entre 31 de

dezembro de 2012 e 30 de junho de 2013, a seguinte evolução:

(Valores
expressos em milhares de euros)

Variação
Crédito Jun -2013 I Dez -2012 Absoluta
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Empresas 6.326.891 6.619.651 -292.670 -4,4%
Financiamentos 4.940.434 5.064.447 -124.013 -2,4%
Contas correntes
caucionadas

735.968 • 842.491 •-106.523 -12,6%

Descobertos em DO's 650.579 712.713 -62.134 -8,7%
Particulates 340.197 456.576 -116.379 -25,5%
Financiamentos 281.840 369.628 -87.788 -23,8%
Contas correntes
caucionadas

12.443 86.948 -74.505 -85,7%

Descobertos em DO's 45.914 - 45.914 n. a
Leasing 41.113 24.935 16.178 64,9%
Crédito Bruto 6.708.291 7.101.162 -392.871 -5,5%
Juro corrido**** 746.318 - 746.318 n.a
Total de Crédito 7.454.609 7.101.162 353.447 5,0%
Total de Crédito Bruto, do
qua'
Crédito Bruto - Risco
Baixo*

6.708.291 6.900.366

•

Crédito Bruto - Risco
Superior**

364.675 200.796

6.708.291 7.101.162
Crédito Bruto por Nível
de Risco***
Nível A (Nulo) 5.384.642 6.204.116 -819.474 -13,2%
Nível B (Muito Reduzido) 793.131 561.228 231.903 41,3%
Nível C (Reduzido) 165.843 135.022 30.821 22,8%
Nível D (Moderado) 53.708 46.729 6.979 14,9%
Nível E (Elevado) 76.853 411 76.442 18599,0%
Nível F (Muito Elevado) 101.099 80.857 20.242 25,0%
Nível G (Perda) 133.015 72.779 60.216 82,7%.
Total 6.708.291 7.101.162 -392.871 -5,5%
Juro corrido**** 746.318 - 746.318 n.a
Total de Crédito 7.454.609 7.101.162 353.447 5,0%
Provisionamento do Crédito
Provisões para crédito 206.891 157.606 49.285 _ 31,3%
Cobertura do crédito total
por provisões

2,78% 2,22%

Cobertura do crédito
Risco Superior

56,73% 78,49%

Crédito Líquido de 7.247.718 6.943.556 304.102 4,4%
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provisões

* Corresponde ao crédito Nível A, B e C .
•** Corresponde ao crédito Nível D a G . .
*** De acordo com os Níveis de Riséo estabelecidos pelo BNA, Aviso N°
5/2012
****A 31.12.2012, o juro corrido encontra-se junto a cada financiamento

510. A KPMG não obteve, por si e/ou através da KPMG Angola, prova apropriada e

suficiente que lhe permitisse concluir que as demonstrações financeiras consolidadas

intercalares do BES referentes ao primeiro semestre do exercício de 2013 estavam

isentas de distorções materialmente relevantes decorrentes:

a) da inadequada "valorização", de acordo com o referencial contabilistico aplicável

(IFRS/IA.S•39), do ativo "crédito a clientes" do "componente" BESA.

b) de distorções ao nível das asserções "existéncia", "plenitude" e "direitos e obrigaçõe?'

do ativo "crédito a clientes" do "componente" BESA.

Com efeito,

511. (i.1) Conforme referido, nos. pontos 202 a 282 siora, no âmbito da revisão efetuada

sobre a carteira de crédito do BESA, com referência a 31/12/2012 (no quadro da

auditoria às contas consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012), a KPMG e

a KPMG Angola não tiveram acesso a informação e/ou documentação que era

necessária para avaliar e poder concluir sobre a adequada valorização .(imparidade),

de acordo com as EFRS (IAS 39), do crédito a clientes do BESA, designadamente:

a) a processos/dossiers de crédito completos (incluindo, contratos celebrados com

os clientes, prop.ostas • de crédito e respetivas aprovições, informação sobre a
situação financeira e/ou de viabilidade económica dos mutuários, informação

sobre o tipo de colaterais .associados aos créditos analisados, respetiva

cohtratualização e documentação de suporte à sua valorização);

b) informação que permitisse identificar, de forma efetiva, os créditos restruturados;
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c) informação sobre renovações de créditos com uma dimensão material e respetivos

termos/condições;

d) informação sobre o grupo económico a que a cada cliente pertencia;

e) informação sobre o histórico das operações de crédito analisadas ou acesso a uma

•aplicação que permitisse reconstituir as m e s m a s ;

f) informação sobre a carteira com desagregação, relativamente a cada crédito

individual, entre crédito vencido, juro vencido e crédito vincendo;

g) informação sobre os juros associados aos créditos analisados, incluindo o

respetivo vencimento e eventual atraso registado;

h) informação sobre as responsabilidades dos mutuários dos créditos analisados

junto de outras instituições de crédito.

512. (i.2.) Conforme referido nos pontos 202 a 282 supra, no âmbito da auditoria sobre

as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes a 2012, a KPMG teve

conhecimento de que:

a) a 31/12/2012, o valor global dos colaterais associados à carteira de crédito do

BESA era (apenas) de 3.071.521 milhares de USD;

b) A 31/12/2012, cerca de 57% (1.741.761 milhares de USD) do valor dos colaterais

associados à carteira de crédito do BESA estava concentrado num grupo de

clientes (representados por que agregava créditos no valor de

1.538.506 milhares de USD;

c) A KPMG Angola não teve acesso, relativamente aos créditos dos clientes

representados por (compreendidos nos "Top 30"), a informação

e/ou documentação sobre os colaterais aos mesmos associados (promessas de

hipoteca) que permitisse validar a sua existência e titularidade/validade, bem

como suportar a valorização que lhes havia sido atribulda pelo BESA.
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d) A, equipa de trabalho de campo não teve acesso, no âmbito da revisão efetuada

sobre a carteira de crédito do BESA denominada "Empresas", a informação sobre

os tipos de colaterais associados aos créditos analisados, respetiva contratualização

e documentação de suporte à sua valorização (quando aplicável);

e) Os colaterais associados à carteira de crédito do BESA corresponderiam, na sua

maioria, segundo o apurado pela ICPMG Angola, a promessas de hipoteca;

f) Ao nível dos créditos do BESA que a ICPMG documentou nos seus papéis de

trabalho (maxime, através do memorando relativo à videdconferência realizada, em

25 de fevereiro de 2013, entre Fernando Antunes e Inês Filipe) tratarem-se dos

trinta maiores créditos do BESA a clientes, o valor global de crédito não

colaterali7ado ascendia a 2.078.3'24 milhares de USD;

g) Os créditos reconhecidos pelo BESA sobre os clientes

no valor

global de 1.051.995 milhares de USD, não tinham colaterais associados e/ou

identificados;

h) Os Créditos reconhecidos pelo BESA sobre os clientes

41.1~11111111=Iffie no valor global 416.378 milhares de USD não

tinham colaterais associados e/ou identificados;

i) Dezassete dos trinta créditos maiores créditos do BESA (entre os quais os

créditos relativos aos clientes

no valor 'total de 2.011.568 milhares de USD, não tinham colaterais associados

e/ou identificados;
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j) Existia um grupo de clientes do BESA ("Outros') que agregava créditos no valor

global de 1.640.256 milhares de USD, e cujos colaterais associados aos mesmos se

encontravam valorizados em 121.378 milhares de USD, pelo que o valor global de

crédito não colateralizado associado a esse grupo de clientes ascendia a 1.518.878

milhares de USD;

k) Apesar de o BESA não ter disponibilizado, relativamente a créditos com uma

dimensão material, os contratos celebrados com os clientes e informação sobre as

condições da .ienovação/renegociação dos créditos, a equipa de trabalho de

campo e a KPMG Angola não efetuaram procedimentos de confirmação externa

dos saldos reconhecidos pelo BESA, nem realizaram outras análises sobre os

fluxos financeiros associados aos créditos concedidos (desembolsos e reembolsos)

que permitissem conduit sobre o saldo em dívida em 31./12/2012.

513. Apesar de conhecer as limitações de acesso à informação e documentação referidas

. supra, a KPMG bastou-se, no âmbito da auditoria sobre o exercício de 2012 do

Grupo BES, com a conclusão da KPMG Angola de que, com base nas declarações

prestadas pela Comissão Executiva e da Área de Risco do BESA, e com referência ao

exercício de 2012, o valor da imparidade registada pelo BESA para efeitos de reporte

ao BES (de acordo com as EFRS) era adequado, porquanto não existia risco

associado à recuperabilidade do valor do crédito a clientes do BESA (incluindo

juros).

514. A KPMG tinha, pois, conhecimento, de que no âmbito da referida auditoria efetuada

sobre o "componente BESA", com referência a 31/12/2012, não foi possível aceder

a informação e/ou documentação necessária para concluir i) que o valor da

imparidade registada pelo BESA para efeitos de reporte ao BES era, de acordo as

IFRS (IAS 39), adequado; não existirem distorções materialmente relevantes (à luz

da materialidade global definida pela KPMG para efeitos da auditoria sobre as contas
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consolidadas do Grupo BES) na informação financeira referente ao BESA que foi

objeto de consolidação nas contas (consolidadas) de 2012 do BES, decorrentes da

inadequada valorização (imparidade) do ativo crédito a clientes desse componente.

515. (id) À data de 14 de agosto de 2013, a KPMG tiríha conhecimento dos factos

identificados nos pontos 200 a 281 supra.

516. As limitações de âmbito de análise identificadas nos pontos 200 a 281 supra,

referentes à auditoria sobre o exercício de 2012 do Grupo BES, mantinham-se à data

da revisão limitada efetuada pela KPMG Angola com referência a 30 de junho de

2013.

517. A KPMG tinha conhecimento de que as limitações de âmbito de análise

identificadas, referentes à auditoria sobre o exercício de 2012 do Grupo BES, se

mantinham a 30 de junho de 2013.

518. A KPMG Angola transmitiu à KPMG ter verificado, no âmbito da revisão limitada

efetuada, com referência a 30 de junho de 2013, que se mantinham as lacunas

detetadas (em 2011 e 2012) ao nível da integralidade da documentação constante dos

processos de crédito do BESA, bem como as insuficiências do sistema informático

desse banco (facto que continuava a impedir a KPMG Angola de concluir sobre a

adequação das provisões para. créditos de liquidação. ,duvidosa constituídas pelo

BESA;à luz do Aviso 3/2012 do BNA).

519: (iii) Os Procedimentos que a KPMG Angola documentou terem sido efetuados com

vista a validar a adequada valorização da.carteira de crédito do BESA a 30 de junho

de 2013 (em concreto;i) a atualização das conclusões obtidas no âmbito do trabalho

de auditoria realizado com referência a 31 de dezembro de 2012 através de
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indagações ("inquinr) aos órgãos de administração do BESA; e a revisão analítica

de indicadores de qualidade de risco de crédito, tendo por base a informação

residente nos registos contabilísticos do Banco), e que transmitiu à KPMG, não

eram, face às situações detetadas no âmbito da auditoria de 2012, suficientes para a

KPMG poder concluir, para efeitos da revisão limitada sobre as demonstrações

financeiras consolidadas intercalares do BES•referentes ao período findo em 30 de

junho de 2013, pela inexistência de situações na carteira de crédito do componente

BESA suscetíveis de gerar distorções materiais nas referidas demonstrações

financeiras do BES).

Com efeito,

520. (111.1) A maioria dos membros do Conselho de Administração do BESA e a,

totalidade dos membros.da sua Comissão Executiva foi designada em 6 de novembro

de 2012.

521. Em 28 de junho de 2013, a Assembleia Geral de Acionistas do BESA deliberou uma

recomposição do Conselho de Administração e da Comissão Executiva do BESA,

tendo designado um novo Presidente do Conselho de Administração e novos

membros para a Comissão Executiva.

522. À data da realinção dos trabalhos .de Revisão Limitada efetuados pela KPMG

Angola sobre a informação financeira consolidada do BESA referente ao período de

seis meses findo em 30 de junho de 2013, a Comissão Executiva do BESA nomeada

em junho de 2013, ainda estava a analisar e recolher informação sobre a carteira de•

crédito do BESA, e a rever e redefinir os procedimentos e controlos internos desse

Banco.
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523. 0 conhecimento da Comissão Executiva do BESA nomeada em junho de 2013, bem

como da (nova) Direção do Risco e Controlo de Crédito desse Banco, relativo ao

risco associado ao crédito concedido pelo BESA a clientes era, à data, ainda limitado.

524. (iii.2) A KPMG Angola continuava anão dispor, com referência a 30 de junho de

2013, de elementos que lhe permitissem concluir sobre a adequação do montante de

provisões constituídas pelo BESA para créditos de liquidação duvidosa, face aos

requisitos estabelecidos no Aviso n.° 3/2012 do BNA.

525. A .KPMG não obteve, por si e/ou através da KPMG Angola, prova apropriada e

suficiente que lhe permitisse concluir, par" a efeitos da revisão limitada sobre as

demonstrações financeiras consolidadas intercalares do BES referentes ao período

findo em 30 de junho de 2013, que as referidas demonstrações financeiras estavam

isentas de distorções materialmente relevantes, decorrentes (i) da inadequada

valorização do ativo "crédito a clientes" do "componente BESA", (li) de distorções

ao nível das asserções "existêncid', e "direitos e obrigações" do ativo "crédito a clientes" do

componente BESA.

526. A KPMG emitiu, no dia 14 de agosto de 2013, o Relatório de Revisão Limitada sobre

a informação financeira consolidada do BES referente ao período de seis meses findo

em 30 de junho de 2013, no qual fez constar, sem reservas, o parecer de que "nada

chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que a informação financeira consolidada do

período de seis meses findo em 30 de Junho de 2013, não esteja isenta de distorções materialmente

relevantes que afectem a sua conformidade com o IAS 34 — Relato Financeiro Intercalar e que não

esteja completa, verdadeira, actual, clara objetiva e lícita".
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527. A KPMG não incluiu — devendo ter incluído - uma reserva (por limitação de âmbito)

no parecer por si emitido no Relatório de Revisão Limitada sobre as demonstrações

financeiras consolidadas (intercalares) do BPS referentes ao primeiro semestre do

exercício de 2013, decorrente de não ter sido possível obter e analisar informação

que the permitisse concluir sobre i) a adequada valorização, de acordo com as 1FRS,

do ativo "crédito a clientes" do BESA que foi relevado na rubrica "crédito a clientes"

do balanço consolidado d BPS, os efeitos, ao nível das demonstrações financeiras

consolidadas intercalares do BPS, dos ajustamentos que poderiam ter-se revelado

necessários caso a referida informação tivesse sido obtida e analisada.

528. A Arguida agiu consciente e voluntnriamente na prática dos factos descritos, os quais

são factos próprios, em que interveio e que praticou.

529. A KPMG sabia que:

a) A 30 de junho de 2013, o valor (bruto) do crédito a clientes do BESA (incluindo o

valor do juro corrido) era de 7.454.609 milhares de USD.

b) A 30 de junho de 2013, o valor das provisões acumuladas pelo BESA para

créditos vencidos e de liquidação duvidosa era de 206.891 milhares de USD, e que

esse valor correspondia a cerca de 2,78% do valor total do crédito a clientes

(bruto) concedido pelo BESA;

c) O valor da imparidade registada pelo BESA (no balanço remetido go BPS para

efeitos de consolidação), com referência a 30 de junho de 2013, era equivalente ao

valor das provisões acumuladas pelo BESA para créditos vencidos e de cobrança

duvidosa;

d) O valor da rubrica "Crédito a Clientes" do balanço do BESA (7.247.718 milhares

de USD), por este remetido ao BES para efeitos de consolidação, correspondia ao

340



447414
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

1°Juízo — J1
Pr.Do Município, Ed Ex -Escola Prática de Cavataria

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

Proc. n.° 290/20.2 JSTR

valor (bruto) do crédito a clientes do BESA, deduzido do valor da referida

irnparidade;

e) O valor das provisões acumuladas, em 30/06/2013, pelo BESA, para créditos

vencidos e de liquidação duvidosa, refletia a dassificação que, com referência

mesma data, havia sick) efetuada pelo BESA da sua carteira de crédito, em termos

de risco;

f) A 30 de junho de 2013, de acordo a classificação efetuada pelo -BESA da respetiva

carteira de crédito (de acordo com os níveis de risco previstos• no Aviso 3/2012
do BNA), cerca de 80% da rubrica de crédito a clientes correspondia a casos

classificados como risco nulo (Risco A), e cerca de 95% da carteira correspondia a

processos de risco baixo (Riscos A C);

g) No âmbito da revisão efetuada sobre o "crédito a clientes" do componente

BESA, com referência a 31/12/2012, não foi possível aceder a informação e/ou

documentação que era necessária para avaliar e poder concluir sobre a adequada

valorização (imparidade), de acordo com as IFRY, do referido ativo;

h) A 14 de agosto de 2013, ainda se mantinham, relativamente ao crédito a clientes

do BESA', as limitações de âmbito de análise detetadas no âmbito da auditoria de

2012, pelo que continuava a não ser possível aceder a informação e documentação

que era necessária para avaliar e poder concluir sobre a adequada valorização

(impatidade), de aco'rdo com as /FRS, do referido ativo, com referência a 30 de

junho de 2013;•
i) Se continuava a verificar a impossibilidade (por referência a 30 de junho de 2013)

de identificar, de forma efetiva, os créditos do BESA objeto de restruturação, e o

grupo económico em que cada cliente se inseria, e que impedia a ICPMG Angola

de validar a classificação, em termos de risco, que havia sido efetuada pelo BESA

sobre a respetiva carteira de crédito e, consequentemente, de concluir sobre a

adequação do montante de provisões constituídas pelo BESA para créditos de
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liquidação duvidosa, face aos requisitos estabelecidos no Aviso n.° 3/2012 do

BNA;

j) À data da realização dos trabalhos de Revisão Limitada efetuados pcla KPMG

Angola sobre a informação financeira consolidada do BESA referente ao período

de seis meses findo em 30 de junho de 2013, a Comissão Executiva do BESA

nomeada em junho de 2013, ainda estava a analisar e recolher informação sobre a

carteira de crédito do BESA, e a rever e redefinir os procedimentos e controlos

internos desse Banco;

k) O conhecimento da Comissão Executiva do BESA nomeada em junho de 2013,

bem como da (nova) Direção do Risco e Controlo de Crédito desse Banco,

relativo ao risco associado ao crédito concedido pelo BESA a clientes era, à data

da revisão limitada efetuada pela KPMG Angola, ainda limitado;

1) Não obteve prova, apropriada e suficiente, que the permitisse concluir, para

efeitos da revisão limitada sobre as demonstrações financeiras consolidadas

intercalares do BES referentes ao período findo em 30 de junho de 2013, que as

referidas demonstrações financeiras estavam isentas de distorções materialmente

relevantes, decorrentes i) da inadequada valorização do ativo "crédito a clientes"

do "componente BESA", de distorções ao nível das asscrções "existincid', e

"direitos e obrigacões" do ativo "crédito a clientes" do componente BESA;

in) A KPMG não incluiu — devendo ter incluído - uma reserva (por limitação de
âmbito) na opinião por si emitida no Relatório de Revisão Limitada sobre as

demonstrações financeiras consolidadas (intercalares) do BES referentes ao

primeiro semestre do exercício de 2013, decorrente de não ter sido possível obter

e analisar informação que lhe permitisse concluir sobre i) a adequada valorização, •

de acordo con; as 1FRS, do crédito a clientes do BESA que foi relevado na rubrica

"crédito a clientes" do balanço consolidado do BES, ü) os efeitos, ao nível das

demonstrações financeiras consolidadas intercalares do BES, dos ajustamentos
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que poderiam ter-se relevado necessários caso a referida informação tivesse sido

obtida e analisada;

n) Emitiu, no dia 14 de agosto de 2013, o Relatório de Revisão Limitada sobre a

informação financeira consolidada do BES referente ao período .de seis meses

findo ern 30 de junho de 2013, no qual fez constar, sem reservas, o parecer de que

"nada che<gou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que a informação financeira

consolidada do período de seis meses findo em 30 de Junho de 2013, não esteja isenta de

distorções materialmente relevantes que ajectem a sua conformidade com o IAS 34 — Relato

Financeiro Intercalar e que não esteja compkta, verdadeira, actual, clara objetiva e licita".

530. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.

DIVISÃO III - DA ANÁLISE EFETUADA PELA KPMG SOBRE C IMÓVEIS DO COMPONENTE BESA

(ASSERÇÕES"EaSTAVair,"DIRIIITCtSE OBRIGAÇÕES' E °VALORIZ4ÇÃCY)

531. A KPMG documentou nos seus papéis de trabalho relativos à revisão limitada sobre as

contas consolidadas intercalares do BES relativas ao primeiro semestre de 2013,

informação sobre os resultados da análise/revisão efetuada pela KPMG Angola sobre a

existência, titularidade e valorização da carteira de imóveis do BESA, com referência a 30

de junho de 2013, nos termos constantes do ponto 499 supra.

532. A informação documentada pela KPMG, nos seus papéis de ttabalho relativos à Revisão

Limitada sobre a informação financeira consolidada do BES referente ao período de seis

meses findo em 30 de junho de 2013, não permite concluir:

a) Quais 6s imóveis relativamente aos quais não foi possível obter documentação

comprovativa da respetiva titularidade pelo BESA, em que rubrica/s os mesmos se

encontravam registados e por que valor os mesmos haviam sido relevados no balanço do

BESA;
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b) Que critérios foram utilizados na seleção da amostra de imóveis sobre os quais foram

desenvolvidos procedimentos de inspeção "in loco" com vista a suportar a

"titularidade", e qual a representatividade da amostra selecionada;

c) Qual a natureza/tipo de custos que, "quando aplicável', foram considerados para

validar a titularidade pelo BESA de imóveis de uso não próprio;

d) Quais os imóveis de uso não próprio relativamente aos quais o procedimento de

validação de faturas não foi suscetível de aplicação, de que forma foi ultrapassada,

nesses casos, a impossibilidade de obter documentação comprovativa da respetiva

titularidade pelo BESA, em que rubrica esses imóveis se encontravam registados e, mais

relevante, por que valor esses imóveis haviam sido relevados nas contas do BESA;

e) Que procedimentos foram efetuados e que prova de auditoria foi obtida de forma a

validar, relativamente aos imóveis de uso não próprio registados no balanço do BESA, a

asserção existinci

f) Que informação relativa à valofização de um conjunto de imóveis não foi facultada pelo

BESA, quais os imóveis relativamente aos quais essa informação não foi disponibilizada,

qual a natureza e o estado de construção desses imóveis (se aplicável), e por que valor os

mesmos se encontravam relevados no balanço do.BESA;

g) Em que informação e pressupostos concretos a KPMG Angola se baseou para concluir

não ser expectável a existências de desvios materiais em termos de valorização de

imóveis, atendendo (i) ao valor pelo qual os referidos imóveis se encontram registados

nas contas do banco; (ii) à zona geográfica onde os mesmos se localizam; e (iii) à

evolução dos preços verificada no mercado imobiliário Angolano nessas mesmas zonas.

533. (1) Conforme referido nos pontos 373 a 380 supra, no âmbito da auditoria sobre as contas

consolidadas do BES referentes a 2012, a KPMG teve conhecimento de que:
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a) O BESA havia relevado na rubrica "Bens Não de Uso Próprio", com referência a

31/12/2012, pelo valor de 40.000 milhares de USD, o imóvel "Terreno em

Sangano";

b) O referido imóvel havia sido relevado na rubrica "Ativos MO Correntes Detidos para

Venda" do balanço preparado pelo BESA que fora objeto de consolidação nas contas

do BES referentes a 2012, pelo mesmo valor que se encontrava registado no balanço

estatutário do BESA, ou seja, por 40.000 milhares de USD; O imóvel "Terreno em

Sangano" havia sido, a 27/11/2012, objeto de avaliação pela empresa "Proprime", e

de acordo com relatório de avaliação elaborado por essa empresa o referido imóvel teria

um valor atual de 2.100 milhares de USD;

c) O imóvel "Terreno em Sangano" havia sido, a 30/12/2012, objeto de avaliação pela

empresa "Valor de Mercado", de acordo com relatório de avaliação elaborado por essa

empresa o referido imóvel teria um valor atual de 1.420 milhares de USD;

d) O imóvel "Terreno em Sangano" situava-se a cerca de 100 quilómetros de Luanda, e

não dispunha, a 31/12/2012, de projeto de construção aprovado, não tendo sido

iniciada, no mesmo, a essa data, qualquer construção;

,e) De acordo com a média do valor atual que havia sido atribuído ao imóvel "Terreno em

Sangano" pelas empresas "Valor de Mercado"e "Propri.me", o valor pelo quaro mesmo se

encontrava relevado nas contas do BESA refletia uma sobrevalorização do mesmo em

38.580.000,00 USD (cerca de 29 milhões de euros).

534. A 30 de junho de 2013, o imóvel"Terreno em Sangano" continuava registado no balanço

do BESA, pelo valor de 40.000 milhares de USD.

535..No balanço do BESA que foi considerado pelo BES na preparação das respetivas contas

consolidadas intercalares referentes ao primeiro semestre de 2013, o referido imóvel foi
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relevado na rubrica "Ativos Não Correntes Detidos para Venda", pelo valor de 40.000

milhares de USD.

536. A 30 de junho de 2013, a valorização do imóvel "Terrevo em Sangano" no balanço

consolidado do BES apresentava uma sobreavaliação do referido imóvel em montante

superior à materialidade definida pela KPMG no âmbito e para efeitos da auditoria do

Grupo BES.

537. A KPMG tinha conhecimento dos factos constantes dos pontos 590 a 592 supra.

538. (ii) Conforme referido nos pontos 400 a 408 supra, no âmbito da auditoria sobre as

contas consolidadas do BES referentes a 2012, a KPMG tomou conhecimento da

existência um conjunto de imóveis registados na rubrica "imobilizado em curso". do

balanço do BESA,.peld valor de 7.190.235 milhares de AOA, relativamente aos quais o

BESA não havia disponibilizado quaisquer escrituras, contratos promessa de Compra e

Venda, Certidões de Registo Predial ou outra documentação que permitisse validar e/ou

comprovar: a) a sua existência; b) a respetiva titularidade pelo BESA b) o seu valor de

aquisição e c) as suas características.

539. Conforme referido nos pontos 399 a 407 supra, a KPMG teve conhecimento, no âmbito

da mesma auditoria, que não haviam sido efetuados, relativamente a esse conjunto de

imóveis, procedimentos de inspeção física, com vista a validar a respetiva existência,

porquanto a sua concreta localização era desconhecida.

540. A KPMG teve, pois, conhecimento, no âmbito da auditoria sobre as contas consolidadas

do BES referentes ao 2012, de que não havia sido obtida, por não ter sido possível obter,

qualquer informação e/ou docu.mentação (prova de auditoria) de suporte à existência,
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titularidade e valorização desse conjunto de imóveis, nem efetuados procedimentos que

permitissem ultrapassar, para efeitos de opinião sobre as contas consolidacbs BES

referentes a 2012, a falta de informação que iria dar origem a uma reserva no parecer de

auditor independente da K.PMG Angola sobre as contas do BESA (relacionadas com falta

de informação e/ou documentação de suporte à existência, titulariciade e valorização desses

imóveis).

541. A KPMG Angola emitiu, no dia 28 dé junho de 2013, o Relatório de Auditor

Independente sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BESA referentes ao

exercício findo em 31 de dezembro de 2012, no qual fez constar, entre outras, a seguinte

reserva:

3. No decurso do exercido de 2011, também tinham sido identificados imóveis no

montante de 30.699-587 milhares de AOA que se encontravam registados na rublica de

Bens não de uso próprio e que pelo facto de não serem de uso próprio, e tendo ern

consideração a regra acima referida, não deveriam estar registados nas contas cio Banco.

Em 2012, o Banco transferiu de Bens não de uso próprio para Imobilizado em curso,

irnófreis no montante de 10.104.180 milhares de AOA (2011: 9.269.130 milhares de

A0A) dado o Banco ter decidido na sua actividade e estarem em fase de

construção.

Contudo em 2012, ainda não nos foi possível obter informação sobre a existência,

titularidade e valorização de imóveis no montante de 11.991.244 milhares de AOA (2011:

30.699.587 rnilhares de A0A), pelo que não nos podemos pronunciar sobre a

razoabilidade deste montante. (fls. 519-537, rnaxime fls. 533-534v; 1469-1560, maxime

as. 1555v -I557, 1557v-1559)

542. A 30 de junho de 2013, o referido conjunto de imóveis continuava registado no balanço

do BESA, pelo valor de 7.190.235 milhares de AOA.
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543. 0 referido conjunto de imóveis foi relevado no balanço do BESA considerado pelo BES na

preparação das respetivas contas consolidadas intercnlares referentes ao primeiro semestre

de 2013.

544. A 30 de junho de 2013, o BESA continuava a não dispor, relativamente ao referido

conjunto de imóveis, da informação e/ou documentação referida nos pontos 594 a 595

supra.

545. A KPMG tinha conhecimento dos factos constantes dos pontos 597 a 599 supra.

546. (iii) Conforme referido nos pontos 404 a 407 supra, a KPMG teve conhecimento, no

âmbito da auditoria sobre as contas consolidadas do BES referentes a 2012, da existência

de um ativo com a descrição "ESCOM'', registado na rubrica "Outros Valores/devedores"

do balanço do BESA pelo valor de 4.801.009.000 AOA, relativamente ao qual o BESA

não havia disponibilizado contratos e/ou registos que permitissem associa-lo a qualquer

imóvel e, consequentemente. identificar a sua localização e/ou validar a sua existência, bem

como a sua titularidade e adequada valorização.

547. A KPMG teve conhecimento, no âmbito da auditoria sobre as contas consolidadas do BES

referentes ao 2012, de que não havia sido obtida, por não ter sido possível obter, qualquer

informação e/ou documentação (prova de auditoria) de suporte à existência, titularidade e

valorização desse conjunto de imóveis, nem terem sido efetuados procedimentos que

permitissem ultrapassar, para efeitos de opinião sobre as contas consolidadas BES

referentes a 2012, a falta de informação que iria dar origem a uma reserva no parecer de

auditor independente da KPMG Angola sobre as contas do BESA (relacionadas com falta

de informação e/ou documentação de suporte à existência, titularidade e valorização desses

imóveis).
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548. A 30 de junho de 2013, o referido ativo continuava registado no balanço do BESA, pelo

valor de 4.801.009.000 AOA.

549.  0 referido ativo foi relevado no balanço do BESA considerado pelo BES na preparação das

respetivas contas consolidadas intercalares referentes ao primeiro semestre de 2013.

550. A 30 de junho de 2013, o BESA continuava a não dispor, relativamente ao referido ativo,

da informação e/ou documentação referida no ponto 546 supra.

551. A KPMG tinha conhecimento dos factos constantes dos pontos 603 a 606 supra.

552. Os procedimentos que a KPMG Angola transmitiu à KPMG terem sido efetuados com

vista a validar a existência, titularidade e valorização dos imóveis reconhecidos no balanço

do BESA a 30 de junho de 2013, não eram, face às situações detetadas no ambit° da

auditoria de 2012, suficientes para a KPMG poder concluir pela inexistência de situações

na carteira de imóveis do BESA suscetíveis de gerar desvios 'materiais nas contas

consolidadas intercalares do BES referentes ao período findo em 30 de junho de 2013.

553. Emitiu, no dia 14 de agosto de 2013, o Relatório de Revisão Limitada sobre a informação

fmanceira consolidada do BES referente ao período de seis meses findo em 30 de junho de

2013, no qual fez constar, sem reservas, o parecer de que "nada chegou ao nosso

conhecirnento que nos leve a conduit que a informação financeira consolidada do período

de seis meses findo em 30 de Junho c/c 2013, Mo esteja isenta de distorções materialmente

relevantes que afectem a sua conformidade com o IAS 34 — Relato Financeiro Intercalar e

.que no esteja completa, verdadeira, actual, clara objetiva e lícita".
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554. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos, os quais são

factos próprios, em que interveio e que praticou.

555. A KPMG sabia que:

a) A 30 de junho de 2013, a valorização do imóvel "Terreno em Sangano" no balanço

consolidado do BES apresentava uma sobreavaliação do referido imóvel em montante

superior à materialidade definida pela KPMG no âmbito e para efeitos da revisão

limitada sobre as demonstrações financeiras consolidadas BPS referentes ao primeiro

semestre de 2013;

b) A 30 de junho de 2013, o BESA continuava a nãà dispor, relativamente ao referido

conjunto de imóveis registado no balanço do BESA 7,190,235.000 AOA e que foi

relevado no balanço consolidado das contas consolidadas íntercalares referentes ao

primeiro semestre de 2013 do BES, da informação e/ou documentação de suporte à

existência, titularidade e valorização desses imóveis;

c) A 30 de junho de 2013, o BESA continuava a não dispor, relativamente ao saldo

"Escom" registado no balanço do BESA 4.801.009.000 AOA e que foi relevado no

balanço das demonstrações financeiras consolidadas intercalares referentes ao primeiro

semestre de 2013 do BES, da informação e/ou documentação de suporte à existência,

tituAaridade e valorização desse ativo;

d) Os procedimentos que a KPMG Angola lhe transmitiu terem sido efetuados com vista

a validar a existência, titularidade e valorização dos imóveis reconhecidos no balanço do

BESA a 30 de junho de 2013, não eram, face às situações detetadas no âmbito da

auditoria de 2012, suficientes para poder concluir pela inexistência de situações na

carteira de imóveis do BESA suscetíveis de gerar desvios materiais nas contas

consolidadas intercalares do BES referentes ao período findo em 30 de junho de 2013;

e) Emitiu, no dia 14 de agosto de 2013, o Relatório de Revisão Limitada sobre a

informação financeira consolidada do BES referente ao período de seis meses findo em
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30 de junho de 2013, declarando, sem reservas, que "nada chegou ao nosso

conhecimento que nos leve a conduir que a informação financeira consolidada do

período de seis meses findo em 30 de Junho de 2013, não esteja isenta de distorções

materialmente relevantes que afectem a sua conformidade com o IAS 34 — Relato
Financeiro Intercalar e que não esteja completa, verdadeira, actual, clam objetiva e

licita".

556. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.

SUBSECÇÃO V - DA AUDITORIA EFETUADA PELA KPMG SOME A INFORMAÇÃO FINANCEIRA cownDA

NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS DO BES RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINDO EM 31

DE DEZEMBRO DE 2013

DIVISÃO I - ENQUADRAMENTO

557. A KPMG emitiu, no dia 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre a informação financeira consolidada contida no Relatório de Gestão e nas

demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2013.

558. Na Certificação Legal das Contas é Relatório de Auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2013, a KPMG expressou a

opinião de que

351



L4.

Tribunal da Concorrência, Regulação .e Supervisão
1 ° Jutzo J1

Pr.Do Municipio, Ed Ex -Escola Prática de Cavalaria
2005-345 Santarém

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

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

as referidas demonstrações financeiras consolidadas apresentam de forn72 verdadeira e

apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira

consolidada do Banco Espirito Santo, S.A., em 31 de dezembro de 2013, o resultado

consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as alterações nos

capitals próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa no exercício findo

naquela data, em conformidade com as ll-RS tal como adoptadas na União Europeia e a

informação nelas constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita".

• 559. A KPMG não incluiu reservas na opinião por si emitida na Certificação Legal das Contas e

Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes

ao exercício de 2013.

560. A KPMG fez constar, na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2013, uma

ênfase com o seguinte teor:
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"Sem afectar a nossa opinião expressa no parágrafo anterior; chamamos a atenção para

Nota 40, a qual descreve a• situação relativa subscriçá'o, pelos clientes do BES, de

instrumentos de dívida emitidos pela Espirito Santo Internacional, £i4. ("ESI") e refere a

expectativa do Conselho de Administração do Banco quanto aos possíveis meios de

reembolso dos mesmos através da implementação cio plano de desalavancagem dos activas

da ESZ do apoio dos seus accionistas e da capacidade da ESI para a obtenção ou renovação

de linhas de crédito nos mercados financeiros e aiticla do eventual apoio que possa vir a ser

necessário por parte do Grupo FSFGe do BRS".

561. A equipa da KPMG responsável pela auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do Grupo BES referentes ao exercício .de 2013 (denominada "Group

Engagement Team'), tinha a seguinte composição:

a) Silvia Gomes (Engagement Partner);

b) Inês Viegas (Partner);

c) Fernando Antunes(Partner);

d) Pedro Guerreiro (Senior Manager);

e) Carolina Estevão (Senior Manager);

f) Marco Alves (Manager);

g) Luís Andrade (Manager); •

h) Bruno Gaspar(Manager);

i) João Sarandeses (Manager);

j) Luís Carvalho (Manager);

k) Sara Domingues (Manager);

1) Joana Quintas (Senior);

m) Ana André (Senior);

n) Ângela Leal (Senior);

o) João Jesus (Senior);
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p) Cristina Barroso (Senior);

q) Ana Rita Martins (Senior);

r) André Penedo (Stag);

s) Francisco Sousa (Stafl);

t) Jorge Monteiro (Stag);

u) João Morgado (Stag);

v) Inês Coutinho (Stall);

w) Inês Marques (Stall);

x) Pedro Loureiro (Stall).

562. Para além das pessoas identificadas no ponto supra, participaram também na auditoria

sobre as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BES referentes ao exercício de

2013:

a) Sikander Sattar (Senior Partner);

b) Vitoi Ribeirinho (Head of Audit);

c) Ana Dourado (Other Partner).

563. Inês Filipe foi a revisora do controlo de qualidade do trabalho de auditoria ('Engagement

Quality Control Reviewer") levado a cabo pela referida equipa da KPMG sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2013.

564. A KPMG definiu, no ambit° e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do BES referentes ao exercício de 2013, um nível de materialidade global de

€20.000.000,00, e um nível de materialidade de execução de €15.000.000,00.
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DIVISÃO II — DA INSUFICIENTE DOCUMENTAÇÃO, NOS PAPÉIS DE TRABALHO DA KPMG, DOS
CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE COMPONENTES DO GRUPO BES COMO "COMPONENTES NÃO

SIGNIFICATIVOS"

565. Em 31/12/2013, o BES detinha uma participação de 40% no capital social do "Aman

Bank'', e o controlo sobre as atividades desse banco.

566. Em 31/12/2013, o BES detinha uma participação de 99,99% no capital social do "ES'

Bank Miami".

567: 0 BES consolidou, nas suas demonstrações financeiras consolidadas referentes ao exercício

de 2013, pelo método de consolidação integral, o balanço e os resultados do " Arnan Bank"

e do"ES Ban.k Miami" respeitantes ao mencionado exercício.

568. No âmbito da conceção do plano da auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do BES referentes ao exercício de 2013, a KPMG classificou o "ES'Bank

Miami' e o"Amin Bank' como "componentes não significativos" do Grupo BES.

569. A KPMG documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício

de 2013 do Grupo BES, ter classificado o "PS Bank Miami' e o "Aman Bank" como

componentes não significativos" do Grupo BES.

570. Na sequência da classificação do "ES Bank Miami" e do "Aman Bank" como componentes

não significativos do Grupo BES, a KPMG:

a) Não realizou, no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do BES references ao exercício de 2013, por 'si e/ou através de outras

entidades da rede KPMG, tuna auditoria sobre a informação financeira às mesmas

respeitante, que foi objeto consolidação nas referidas demonstrações financeiras •do

Grupo BES;
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b) Prescindiu, para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do

grupo BES, do envio de qualquer reporte por parte das entidades da rede KPMG que

efetuaram as auditorias estatutárias sobre o "Aman Bank" (KPMG Líbia) e sobre o "ES'

Bank Miami" (KPMG Miami);

c) Realizou (somente) procedimentos analíticos, ao nível do Grupo BES, sobre a

informação financeira relativa aos referidos componentes.

571. A KPMG documentou, nos seus papéis de trabalho referentes ã auditoria sobre o exercício

de 2013 do Grupo BES, a propósito do "Threshold for financial significance" dos

componentes do Grupo BES, a seguinte informação:

Tor solicitação c/a Comissão Executiva do BES, a KPMG faz trabalho de auditoria para
efeitos das demonstrações financeiras do BES corn referência ao YE 2013 na quase
totalidade das empresas que consolidam diretamente no banco.
As principals excepções, são as entidades abaixo indicadas:
Moza Bank
Aman Bank
Parsuní — Sociedade Unipessoal, SGPS (Portugal);
Quinta dos Cónegos — Sociedade Imobiliírra, S.A. (Portugal);
Oblog Consulting, SA. (Portugal);
ESEGUR — Espirito Santo Segurança, SA. (Portugal);
Europ Assistance — Companhia Portuguesa de Seguros de Assistência, S.A. (EURASS)

- (Portugal);
Locarent — Companhia Portuguesa de Seguros de Viaturas,-S.A. (Portugal);
Banco Delle Tre Venezie, Spa (Itilia);
Nanium, S.A. (Portugal);
Aenor Douro — Estradas do Douro Interior, SA. (Portugal);
Ascendi Pinhal IntenOr — Estradas do Pinhal Inferior, S.A. (Portugal);
Unicre — Instituição Financeira de Crédito S.A. (Portugal).
Espirito Santo Representação SA., Ltda (ESREP)
ljar Leasing Árgélie
Estas entidades, em conjunto, representam uma % irrelevante do activo consolidado do
BPS.
Desta forma optámos por não determinar qualquer tipo de thresold, pois auditamos a
quase totalidade das empresas do Grupo. Deve ser referido adicionalmente que não foi
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identificado em nenhuma das entidades acima um riSCO significativo para as demonstrações
financeiras consolida das do Grupo BES:".

572. A KPMG não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2013 do Grupo BES, informação que permita a »um revisor/auditor

experiente, sem conhecimento prévio do Grupo BES e do trabalho desenvolvido pelo

Arguida, compreender o/s critério/s observados na dassificação do "Aman Bank" e do

" ES' .Marni Bank" como componentes "não significativos" do Grupo BES, nem as bases de

suporte do julgamento pela mesma efetuado.(e/ou os fundamentos da decisão tomada)

quanto a essa classificação.

573. A 31/12/2013:

a) o valor total do ativo do "An2an Bank" era de 868.941 milhares de euros e representava

1,08% do valor total do ativo consolidado do Grupo BES, que era de 80.608.016

milhares de euros;

b) o valor total do ativo do "ES: 11/liarni Bank" era de 575.287 milhares de euros, e

representava 0,71% do valor total do ativo consolidado do Grüpo BES, que era de

80.608.016 milhares de euros;

c) o valor conjunto do ativo total do "Arnan Bank" e do " Nliami Bank" (1.444.228

milhares de euros) representava cerca de 1,79% do valor total do ativo consolidado do

Grupo BES.

574. A KPMG não documentou, contudo, nos seus papéis de trabalho referentes ao exercício de

2013 do Grupo BES, os critérios pela mesma observados e/ou os motivos pelos quais

classificou o"Arran Bank" e o "ES'Miami Bank" como "componentes não significativos"

do Grupo BES.
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575. A KPMG não documentou nos mesmos papéis de trabalho uma justificação para a -não

classificação do "Aman Bank" como um componente "Likely to include significant risk",

considerando o risco de eXistência de erros materialmente relevantes, atento o seu

enquadramento político e posicionamento geográfico (Líbia):

576. A KPMG, relativamente ao componente •"BES' GMBH", não documentou, nos mesmos

papéis de trabalho, informação que permita a um revisor/auditor experiente, sem

conhecimento prévio do Grupo BES e do trabalho desenvolvido pelo Arguida,

compreender: i) a classificação que foi atribuída pela Arguida ao componente 73ES

G1V113H", as bases de suporte das decisões. tomadas (em concreto, quanto ao tipo de

trabalho que, na fase de planeamento da auditoria, foi definido efetuar sobre o referido

componente, o trabalho efetivamente efetuado sobre o referido componente (auxin.7e,

sobre a informação financeira ao mesmo respeitante).

577. A 31/12/2013, o BES detinha urna participação de WO% no capital social da "BES

Beteiligungs, Grnbff (de ora em diante, 'MS GMBH').

578. Em 31 de dezembro de 2013 o total de ativo (individual) dessa entidade ascendia a €

373.800.000,00.

579. A KPMG não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2013 do Grupo BES, i) se atribuiu ao componente "BES' GMBH" uma

classificação (maxim.e, de "componente significativo" ou "não significativo"), ii) qual o

tipo de trabalho que, na fase de planeamento da auditoria, foi definido levar a cabo sobre

essa componente (maxime, sobre a informação financeira relativa à mesma, que foi objeto

de consolidação), iii) qualquer análise relativa a essa entidade (com -exceção do teste à

consolidação).
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580. A KPMG emitiu, a 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras coásolidadas do BES referentes ao exercício

de 2013, no qual fez constar, sem reservas, a opinião de que as mesmas "apresentam de

forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição

financeira consolidada do BPS, o resultado consolidado das suas operações, o rendimento

integral consolidado, as alterações no capitals próprios consolidados, e os fluxos

consolidados de caixa dessa entidade, em conformidade com as IFRS, tal como adoptadas

na Undo Europeia e a informação nabs constante é completa, verdadeira, atual, clara,

objetiva e lidta".

581. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos, os quais são

factos próprios, em que interveio e que praticou.

582. A KPMG sabia que:

a) A 31/12/2013 o valor total do ativo do "Axna.n Bank" era de 868.941 milhares de

euros e representava 1,08% do valor total do ativo consolidado do Grupo BES, que era

de 80.608.016 milhares de euros;

b) A 31/12/2013 o valor total do ativo do "ES Miami Bank" era de 575.287 milhares

de euros, e representava 0,71% do valor total do ativo consolidado do Grupo BES, que

. era de 80.608.016 milhares de euros;

c) o valor conjunto do ativo total do "Ainan Bank" e do "ES Miami Bank" (1.444.228

milhares de euros) representava cerca de 1,79% do valor total do ativo consolidado do

Grupo BES;

d) A 31/12/2013, o BES detinha uma participação de 100% no capital social da "BES

GMBH";
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e) Em 31 de dezembro de 2013 o total de ativo (individual) da "BES GMBH"ascendia a

373.800 milhares de euros;

0 Documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de

2013 do Grupo BES, ter classificado o "Aman Bank" e o "ES' Miami Bank" como

componentes "não significativos" do Grupo BES;

g) Não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de

2013 do Grupo BES, os factos descritos nos pontos 627, 629 e 630 supra;

h) Não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de

2013 do Grupo BES, informação que permita a um revisor/auditor experiente, sem

conhecimento prévio do Grupo BES e do trabalho desenvolvido pelo Arguida,

compreender o/s critério/s observados na classificação do "Aman Bank'' e do "ES'

Miami Bank" como componentes "não significativos" do Grupo BES, nem as bases de

suporte do julgamento pela mesma efetuado (e/ou a decisão tomada) quanto a essa

classificação;

i) Não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de

2013 do Grupo BES, informação que permita. a um revisor/auditor experiente, sem

conhecimento prévio do Grupo BES e do trabalho desenvolvido pelo Arguida,

compreender i) a dassificação que foi atribuída pela Arguida ao componente "BES'

ii) as bases de suporte das decisões tomadas (em concreto, quanto ao tipo de

trabalho que, na fase de planeamento da auditoria, foi definido efetuar sobre o referido

componente, o trabalho efetivamente efetuado sobre o referido componente

(maxim e, sobre a informação financeira ao mesmo respeitante);

j) Emitiu, em 9. de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2013, afirmando que estas "apresentam de forma verdadeira e apropriada,

em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consohdada do

BPS, o resultado consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as
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alterações no capitais próprios consolidados, • e os fluxos consolidados de caixa dessa

entidade, em conforrnidade com as IPRS

583 . A KPMG quis praticar os factos supra descritos.

DIVISÃO D1 — DA AUDITORIA EFETUADA SOBRE A INFORMAÇÃO FINANCEIRA
REFERENTE AO BRSA OBJETO DE CONSOLIDAÇÃO NAS CONTAS DO RPS

SUBDIVISÃO I - ENQUADRAMENTO

5 8 4 .  ( i ) O BES aprovou e divulgou, nas suas demonstrações financeiras consolidadas referentes

ao exercício de 2013, o seguinte Balanço Consolidado:

(Em milhares de euros)
Dez. 13

ACTTVO
Caixa e disponibilidades em bancos centrais 1.719.363
Disponibilidades em outras instituições de crédito 542.945
Ativos financeiros detidos para negociação 2.507.932
Outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados 3.874.347
Ativos financeiros disponívei's para venda 8.486.605
Aplicações em instituições de crédito 5.43 L464
Crédito a clientes 46.334.896
Investimentos detidos até à maturidade 1.499.639
Derivados de cobertura 363.391
Ativos no correntes detidos para venda , 3.567.011
Propriedades de investimento 395.855

'Outros ativos tangíveis 925.438
Ativos intangíveis 455.352
Investimentos erii associadas e filiais exduíd.c da consolidação 536.666
Ativos por impostos correntes 36.399
Ativos por impostos diferidos 1.034.318
Provisões técnicas de resseguro cedido 10.435
Outros ativos 2.885.960
TO TA L DO ACTIVO 80.608.016

PASSIVO:
Recursos de bancos centrais 9.530.130
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Passivos Financeiros detidos para negociação 1.284.272
Recursos de outras instituições de crédito 4.999.493
Recursos de clientes e outros empréstimos • 36.830.893
Responsabilidades representadas por títulos 11.919.450
Derivados de cobertura 130.710
Contratos de investimento 4.278.066
Passivos não correntes detidos para venda 192.452
Provisões 236.950
Provisões Técnicas 1.754.655
Passivos por impostos correntes 101.868
Passivos por impostos diferidos 57.129
Outros passivos subordinados 1.066.298
Outros passivos 1.219.723
TOTAL DO PASSIVO 73358.720
CAPITAL PRÓPRIO:
Capital 5.040.124
Prémios de emissão 1.067.596
Outros instrumentos de capital . 29. I 62
Ações próprias (858)
Ações preferenciais ' • 159.342
Reservas resultados transitados e outro rendimento integr. (517.558)
Resultado líquido do exercício atribuível aos acionistas do Banc 6.246.6931
Interesses que não controlam 802.603
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 7.049296
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO 80.608.018

585.  0 valor da rubrica "Crédito a Clientes" do balanço consolidado divulgado pelo BES, com

referência a 31/12/2013, era de 46.334.896 milhares de euros.

586. 0 valor da rubrica "Ativos Não Correntes Detidos para Venda" do balanço consolidado

divulgado pelo BM, com referência a 31/12/2013, era de 3.567.011 milhares de euros.

587.  0 BES divulgou, nas suas demonstrações financeiras consolidadas referentes ao exercício

de 2013, a seguinte Demonstração de Resultados consolidados:
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(Em milhares de euros)

juros e rendimentos similares 3.467.017
Juros e encargos similares 2.432.709
Margem financeira 1.034.308
Rendimentos de instrumentos de capital 58.498
Rendimentos de serviços e comissões • 865.815
Encargos com serviços e comissões • 200.178 '
Resultados de ativos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados (299.422)

441.112Resultados de ativos financeiros detidos para venda
Resultados de reavaliação cambial (4.203)
Resultados de alienação de outros ativos (68.616)

355.329 'Prémios líquidos de resseguro
Custos com sinistros líquidos de resseguro 245.351
Variações das provisões técnicas líquidas de resseguro -

,
32.799

Outros resultados de exploração ' (69.157)
Proveitos Operacionais 1.900.939
Custos com pessoal 575.025
Gastos gerais administrativos 454.086
Depreciações e amortizações 107.861
Provisões líquidas de reposições e anulações (10.264)
Imparidade do crédito líquida de reversões e recuperações 1.005.092
Imparidade de outros ativos financeiros líquida de reversões e recuperações 104.108
hnparidade de outros ativos líquida de reversões e recuperações • 323.953
Custos Operacionais 2.558.861
Alienação de subsidiárias e associadas -
Resultados da aquisição por etapas do controlo em subsidiárias -
Resultados de associadas 1.091
Resultado antes de impostos (657.831)
Impostos Sobre o rendimento
Correntes 147.349
Diferidos (319.888)

(172.539)
(485292)
(29.579)

(514.871)
(514.871',

2.687

Resultado de atividadei em continuação
Resultado de atividades descontinuadas
Resultado liquido do exercício
Atribuível aos acionistas do Banco
Atribuível aos interesses não controlados

(14.871)
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588. 0 valor da rubrica "Imparidade do Crédito Líquida de Reversões e Recuperações" da

demonstração de resultados consolidados divulgada pelo BES, com referência a

31/12/2013, era de 1.005.092 milhares de euros.

' 589. 0 valor da rubrica "Juros e Rendimento Similares" da demonstração de resultados

consolidados divulgada pelo BES, com referência a 31/12/2013, era de 3.467.017

milhares de euros.

590. 0 valor da rubrica "Margem Financeira" da demonstração de resultados consolidados

divulgada Pelo BES, com referência a 31/12/2013, era de 1.034.308 milhares de euros.

591. 0 valor da rubrica "Resultado Líquido" da demonstração de resultados consolidados

divulgada pelo BES, com referência a 31/12/2013, era de 514.871 milhares de euros.

592. Nas suas demonstrações financeiras consolidadas referentes ao exercício de 2013, o BES

consolidou, pelo método de consolidação integral, informação financeira relativa ao BESA.

593. Para efeitos de consolidação da informação financeira relativa ao BESA, o BPS utilizou

informação financeira preparada pelo BESA.

594. 0 balanço do BESA a 31/12/2013, considerado pelo BES (antes de ajustamentos de

consolidação) para efeitos de consolidação nas suas contas (consolidadas) relativas ao

exercício de 2013, foi o seguinte:

(Em milhares de euros)
2013

Descrição
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Caixa e disponibilidades bancos centrais 439.557
Disponibilidades em outras instituições de crédito _ 4.758
Outros ativos financeiros ao justo valor através de
resultados

-

Ativos financeiros disponíveis para venda 730.356
Aplicações em instituições de crédito 13.098
Crédito a clientes 5.712.367
Ativos no correntes detidos para venda 778.535
Outros ativos tangíveis 480.435
Ativos intangíveis 8.369
Investimentos em associadas e filiais excluídas da
consolidação

2.987

Ativos por impostos correntes 1.139
Outros Ativos 63.436
Total do Ativo 8235.037

Recursos de Bancos Centrais -
Recursos de outras instituições de crédito 4.434.213
Recursos de cliente.; e outros empréstimos 2.596.779
Passivos não correntes detidos pata venda -
Provisões -
Passivos por impostos correntes 276
Outros passivos subordinados -
Instrumentos representativos de capital 23.905
Outros passivos -
Total do Passivo *7.055.I 73

Capital 486.208
Reservas de reavaliação 4.420
Outras reservas .e resultados transitados 648.961
Resultado líquido 40.275
Total de Capital 1.179.864
Total de Passivo + Capital 8.235.037
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595. A Demonstração de Resultados do BESA considerada pelo BES (antes de ajustamentos de

consolidação) para efeitos de consolidação nas suas contas relativas ao exercício de 2013,

foi a seguinte:

(Em milhares de euros)
2013

Descrição
Resultado Financeiro 234.518
Serviço a clientes 30.485
Produto Bancário Comercial 265.003
Resultados de Operações Financeiras e diversos (44.516)
Produto Bancário Total 220.487
Custos com pessoal (45.466)
Gastos Gerais Administrativos (54.463)
Depreciações e amortizações (12.384)
Resultado Bruto 108.174
Imparidade do crédito (67.899)
Outras provisões - . -
Resultado antes de impostos 40.275
Impostos correntes -
Impostos diferidos -
Resultado após impostos 40275
Interesses minoritários . -
Resultado liquido do exercício 40275

596. 0 BESA era, para além do próprio BES (individual), a entidade com maior

representatividade no ativo consolidado do Grupo BES a 31/12/2013.

597. No âmbito da conceção do plano da auditoria relativa às demonstrações financeiras

consolidadas do BES referentes ao exercício de 2013, a KPMG classificou o BESA como

componente significativo do Grupo BES, por considerar tratar-se de um componente com

importância financeira individual ("individually financially significant') para o Grupo

(BES).
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598. A classificação do BESA como componente significativo do' Grupo BES determinou, de

acordo com o piano de 'auditoria da KPMG para o exercício de 2013; a realização de uma

auditoria (completa) sobre a informação financeira preparada pelo BESA para efeitos de

consolidação nas contas (consolidadas) do BES.

599. A auditoria efetuada sobre a informação financeira referente ao BESA, relativa ao exercício

findo a 31 de dezembro de 2013, tinha por objetivo a emissão de uma opinião por parte

da KPMG, enquanto auditor do (Grupb). BES, sobre se as demonstrações financeiras

consolidadas do BES, preparadas de acordo com as International Financial Repotting

Standards (LH-Z.S), apresentavam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos

materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do Grupo BES, a 31 de

dezembro de 2013.

600. 0 Grupo RES designou a KPMG Angola para executar a auditoria sobre a informação

financeira preparada pelo BESA para 'efeitos de consolidação nas c,ontas do BES.

601. A KPMG aceitou a designação da KPMG Angola para executar a auditoria sobre a

informação financeira preparada pelo BESA para efeitos de consolidação nas contas do

BES.

602. A KPMG transmitiu à KPMG Angola, com vista à realização da referida auditoria sobre o

componente BESA, um documento onde fez constar instruções de auditoria.

603. A KPMG identificou, nas instruções de auditoria que transmitiu í KPMG Angola, um

conjunto de riscos significativos de distorçãO material nas demonstrações financeiras do

Grupo (BES), devido a fraude ou erro, que considerava serem relevances para o escopo do
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trabalho de auditoria a realizar pelos vários auditores dos componentes (entre os quais se

contava a KPMG Angola), enquanto parte do trabalho de auditoria sobre as

demonstrações financeiras do Grupo BES.

604. A KPMG fez constar nas referidas instruções de auditoria, entre outros, os seguintes riscos

significativos de distorção material, devido a fraude ou erro, das demonstrações financeiras

do grupo BES:

a) Inadequada valorização da carteira de crédito (imparidade do crédito), tendo em

consideração a pressão envolvente de aumento dos resultados e a melhoria dos rácios (AV)

("Impairment of loans portfolio considering the current economic environment and the

markets pressure in terms of results increase and ratios improvement (A.V.)");

b) Revenue recognition sobre a margem financeira (CEA) ("Revenue recognition — Net

interest income (C.E.A)".

605. A KPMG solicitou ainda, nas referidas instruções de auditoria, que os auditores dos

componentes (entre os quais se contava a KPMG Angola), lhe comunicassem,

atempadamente, quaisquer outros riscos significativos de distorção material, devido a

fraude ou erro, que fossem identificados, bem como as respostas a tais riscos.

606. A KPMG Angola confirmou à KPMG, através de documento assinado por Inês Filipe,

datado de II de novembro de 2013, ter recebido as instruções de auditoria.que lhe haviam

sido transmitidas.

A KPMG Angola transmitiu à KPMG, através de documento intitulado 'Highlights

Interim Memorandum - Audit", remetido por Inês Filipe, em representação da KPMG

Angola, e datado de 4 de dezembro de 2013, a seguinte informação relativa ao risco
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significativo identificado de " Inadequada valorização (imparidade) da carteira de crédito"

do BESA:

'Risk Short Description / Inadequada valorização da carteira de crédito +  Juros
(impandade do crédito), tendo em consideração (i) a extensão e completude c/a
informação, (ir) a complexidade associada e (ill) o elevado volume de transações"

Results/Findings, including the consideration of contradictory evidence in assessing
management's judgements regarding accounting estimates (applicable to signifiaint risks
and going concern risk not applicable to financial statement level risk):
Em Assembleia Geral de acionistas ocorrida a 28 de junho de 2013, foram aprovadas
novas regras de governo societánO com a nomeação de um novo Conselho de
Administração do Banco. Após o início das suas funções de gestão efetiva, a nova
Comissão Executiva do Conselho de Administração do BESA tomou a iniciativa de dar
inicio a um processo de revisão dos processos internos do Banco, incluindo a redefinição
de procedimentos e controlos, com o objetivo de suportar o desenvolvimento da sua
atividade e permitir o robustecimento do • seu sistema de controlo interno, de forma a
assegurar que a gestão e controlo das operações cio Banco eram efetuados de acordo com os
objetivos estabelecidos pela gestão e pelos acionistas.
Nomeadamente, no que respeita ao processo de quantificação da irnparidade da carteira de
crédito concedido, o Banco está a .proceder à revisão dos procedimentos, políticas,
mecanismos, metodologias, fontes de informação e desenvolvimentos informáticos
utilizados para o cálculo da impandadé individual e coletiva da carteira de crédito.
Em consequência desse processo de reorganização, que está ern curso, a esta data ainda não
nos foi possível obter, por parte do Banco, a informação necessária com vista à boa
execução dos nossos procedimentos de auditoria sobre a carteira de crédito do banco.
De acordo com a inforrnação que nos foi transmitida pelo management do Banco, é
expectável que informação por nós solicitada venha a ser clisponibilizada até ao final do
corrente ano."

607. A KPMG Angola identificou, no referido documento, os seguintes riscos significativos de

distorção material (que não haviam sido identificados pela KPMG nas suas instruções de

auditoria):

a) " Incorreto cálculo e registo de vplias carnbiais";

b)" Carteira de imóveis do Banco — Existência, titularidade e valorização".
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608. Relativamente ao risco " Carteira de imóveis do Banco — Existência, titularidade e

valarização»,a KPMG Angola documentou o seguinte:

"Risk Short Description / Carteira de imóveis do Banco — Existência, titularidade e

valorização

( • .)
Detailed Description / Considerando a relevância da carteira de imóveis no balanço do
banco e a:
(i) subjetividade inerente à valorização dos ativos imobiliários;
(ii) dificuldades/morosidade associadas ao registo formal de propriedades em Angola,
consideramos existir umITSCO sigmficativo associado:
(i) ao valor re.alizivel da carteira de imóveis do Banco;
(ii) à existência de documentação comprovativa da existência e titulandade dos imóveis
detidos pelo Banco,
respectivamente.
(• • .)
Results/Findings, including the consideration of conteullctory evidence in assessing
management's judgements regarding accounting estimates (applicable to significant rig.ks
and going concern risk not applicable to financial statement level n:sk) •
A esta data, em consequência do processo de reorganização em curso acima referido, ainda
não nos foi possível obter, por paste do Banco, a informação necessária com vista à boa
exec -110'o dos nossos procedimentos de auditoria sobre a carteira de imóveis do Banco, com
vista a concluir sobre a respetiva (í) existência, titulandade e (iii) valorização.
De acordo corn a informação que nos foi transmitida pelo management do Banco, é
expectável que a informação por nós solicitada venha a ser disponibilizada até ao final do
corrente ano."

609. A auditoria sobre a informação financeira da componente BESA referente ao exercício de

2013 foi executada pela KPMG Angola, com o apoio da KPMG.

610. A equipa de trabalho responsável pelo trabalho de campo da auditoria efetuada sobre a

informação preparada pelo BESA para efeitos de consolidação nas contas consolidadas do

BES, incluía os seguintes colaboradores da KPMG:

a) Ana André (senior);

b) Marco André Rodrigues Alves (manager);
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611. No 'inOito da referida auditoria, Ana André e Marco André Rodrigues Alves participaram

nos trabalhos de campo sobre a carteira de crédito do BESA, designadainente na análise

sobre a respetiva válorização/imparidade.

612. Para além dos colaboradores da KPMG identificados supra, colaborou também nos

trabalhos de auditoria ao BESA uma equipa local (Angola), da KPMG Angola, constituída

por colaboradores corn a categoria de staff

613. Inês Filipe foi a responsável pela coordenação e execução da auditoria levada a cabo pela

equipa de trabalho de campo sobre o BESA.

614. A referida auditoria foi também acompanhada por Inês Viegas, Sikander Sattar, Vítor

Ribeirinho e Fernando Antunes.

615. A auditoria sobre a carteira de crédito do BESA foi acompanhada, em especial, por Inês

Filipe e por Sikander Sattar.

616. A KPMG Angola transmitiu à KPMG, através de documento intitulado "Appendix

C05.0I /Interoffice Audit Report on Financial information Prepared for Consolidation

Purposes", assinado por Inês Filipe, e datado de 4 de abril de 2014, a seguinte opinião

relativa à auditoria efetuada sobre a informação financeira preparada pelo BESA (para

efeitos de consolidação nas contas do BES referentes a 2013):

"We have audited the financial information prepared for consolidation purposes of Banco
Espírito Santo Angola ("the Company") on the accompanying financial reporting
package. We conducted our audit in accordance with the KPMG Audit Manual —
International.
The Angolan Industrial Tax Code allows the deduction to taxabale income of all income
from Angolan State public debt securities.
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For purposes of determining the amount of Industrial tax ('Imposto Industrial') payable,
the Company has been deducting all the financial income associated with transaction with
Angolan State.
Until this date, the Bank has not presented us with the demonstration that this
understanding/practice is in accordance with de Angolan tax legislation, therefore we
cannot conclude about the reasonableness of the amount of 'imposto Industrial' recorded
under the caption 7mpostos Correntes" of the accompanying financial reporting package.
In our opinion, except for the effects of such adjustements, if any, as might have been
determined to be necessary had we been able to satis.6, ourselves as to the amount of
'Imposto Industrial' recorded under the caption 'Impostos Correntes, the financial
information prepared for consolidation purposes as of and for the year ended 31
December 2013, has been prepared, in all material respects, in conformity with the
instructions issued by the group management of Banco Espírito Santo's to components.
This report is intended solely for use by KPMG Portugal/KPMG Luxembourg in
connection with its audit of Banco Espirito Santo's consolidation financial statements as
of and for the year ended 31 December 2013 and should not be used for any other
purpose."

617. A KPMG integrou o documento "Appendix C05.01 /Interoffice Audit Report on

Financial Information Prepared for Consolidation Purposes", de 4 de abril de 2014, nos

seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de 2013 do Grupo BES.

618. Para além. do referido documento, e juntamente com o mesmo, a KPMG Angola

disponibilizou também à KPMG um outro documento intitulado "Highlights Completion

Memorandum - Audit", igualmente assinado por Inês Filipe em representação da KPMG

Angola e datado de 4 de abril de 2014, no qual fez constar, relativamente à auditoria

efetuada sobre o BESA, entre outra, informação sobre:

a) o balanço do BESA a 31 de dezembro de 2013;

b) a demonstração de resultados do BESA a 31 de dezembro de 2013;

c) os níveis de materialidade definidos no âmbito e para efeitos da auditoria sobre o

componente BESA, que foram: i) Materialidade (do componente): 4.226.000,00 USD;

ii) Materialidade de execução (do componente): 3.165.000,00 USD;
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d) os procedimentos de auditoria efetuados para dar resposta aos riscos significativos

identificados de i) "Revenue recognition sobre a margem financeira", ii) "Inadequada

valorização (imparidade) da carteira de crédito", iii) "Existência, titularidade e

valorização da carteira de imóveis", e respetivas conclusões.

619. A KPMG Angola fez constar no documento "Highlights Completion Memorandum —

Audit" de 4 de abril de 2014,. relativamente à auditoria efetuada sobre a valorização da

carteira de crédito do BESA (incluindo.juro corrido), a seguinte informação:

"Risk shOrt description /Inadequada valorização da carteira de crédito (imparidade cio
crédito), tendo em consideração (i) a extensão e completude da informação, (ii) a
complexidade associada e (iii) o elevado volume de transações.

( • )
Detailed description / No im.bito no nosso trabalho de auditoria às demonstrações
financeiras do Banco Espirito Santo Angola, efetuámos uma revisão da carteira de créclito
do Banco ii data de 31 • de dezembro de 2013, com objetivo de concluir sobre a
adequação das perdas por imparidade registadas no final do exercício de 2013. A Revisão
efetuada, compreendeu as seguintes 4 principals etapas:
1) Recolha de dados;
2)Reconcihação de dadas recolhidos com a informação contabilística à data de referência;
3) Identificação/seleção da amostra de créditos; e,
4) Avaliação da imparidade.
(—)

Results/Findings, including the consideration of contradictory evidence in asse~
management's judgements :regarding accounting estimates (applicable to significant risks
and going conceal risk not applicable to financial statement level risk):
Com referência a 31 de dezembro de 2012 e 2011, fly* reportado pela KPMG Angola à

* Equipa Central ,da .KPMG, que o BESA não dispunha de um sistema informático que
permitisse naqueles exerelcios a identificação efetiva de (i) operações de crédito que foram
objeto ale reestruturação; e (h) do grupo económico em que cada cliente se insere, pelo que
não nos foi possível concluir naquelas datas sobre a adequação do montante da provisão
para Créditos de Liquidação Duvidosa, face aos requisitas estabelecidos no Aviso n.°
3/2012 do Banco Nacional de Angola.
As referidas insuficiências, bem como as lacunas existentes nos processos administrativos
(sobretudo ao nível da integra/idade da documentação constante de alguns dossiers de
crédito), tinham sido durante o ano de 2011 e 2012 object) de acompanhamento regular
pelo 13NA junto da Comissão Executiva do Banco.
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Face aos procedimentos efetuados no nosso trabalho de auditoria, em 2011 e 2012,
concluímos que não era expectável que resultassem impactos materialmente relevantes,
numa óptica consolidada, ou seja, relativamente as demonstrações financeiras do Grupo
BES, preparadas de acordo com as = , razão pela qual as limitações de âmbito referidass
anteriormente não implicaram, a emissão da opinião, com reservas.
Sem prejuízo da nossa conclusão para efeitos de reporte em base consolidada (Grupo
BES), em 2011 e 2012, ao nível do nosso Relatório de Auditoria Independente
(CONTIF), a nossa opinião de auditoria naqueles exercícios, incluiu uma qualificação por
limitação de âmbito relacionada coin a avaliação do nível de provisionamento no imbito
do Aviso 3/2012 do BNA.
Durante o exercício de 2013, verificaram-se importantes alterações no Banco, influenciadas
também pelas nossas recomendações junto da Comissão Executiva do BESA, as discussões
mantidas corn o BNA e ainda o efeito das qualificações por limitação de âmbito, inclw'das
no nosso relatório de Auditoria Independente (CONTIF) e das quais salientamos as
seguintes: i) alterações e reforço na estrutura governativa do BESA iniciadas em Novembro
de 2012 e reforçadas no final de Junho de 2013; ii) revisão dos processos administrativos e
inventariação documental da carteira de crédito do BESA, iniciada na segunda metade de
2013 após a segunda dessas alterações, e in) emissão da garantia soberana em 31 de
dezembro de 2013.
Para além dos factores referidos no para'grafo anterior deve ainda ser enfatiz,ada uma
deterioração do nível global de incumprimento, comum a toda a envolvente económica,
com reflexos na carreira de crédito do BESA,
Finalmente ainda a destacar a emissão de uma garantia soberana em 31 de dezembro de
2013, cuja análise e efeitos do nosso trabalho apresentaremos de seguida.
Alterações e reforço na estartura gavel:Dadra do BESA
Na sequência de uma assembleia geral de accionistas do BESA ocorrida em 28 de junho de
2013, foram aprovadas novas regras de reforço do governo sociedrio com a nomeação de
um novo Conselho de Administração e de uma nova Comissão Executiva do BESA. •
Revisão dos processas administrativos e inventariação documental
Após o início de exercício de funções da nova Comissão Executiva em junho de 2013, foi
iniciada uma revisão dos processos administrativos internos do BESA e inventariação
documental da carteira de crédito. Nesse âmbito, foi efetuada uma revisão, pelos serviços
do Banco, que se iniciou no segundo semestre de 2013 (i) dos procedimentos, políticas,
mecanismos, metodologias, fontes de informaçâ'o e desenvolvimentos informáticos
utilizadas na.gestão da carteira de crédito do BESA com vista a garantir a completude da
informação constante dos mesmos.
Conjuntura da carteira de crérlito
Durante o ano de 2013, verificou-se uma deterioração da carteira de crédito do Banco,
originada (i)pelo aumento do nível global de incumprimento em Angola, (ii) pelo facto ele
existirem penhores/hipotecas prometidos e não concretizados, (in) pelo atraso na
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• conclusão dos projetos imobiliázios que haviam sido financiados pelo Banco e derrapagem
de custos de construção associados, e (iv) pela verificação de que alguns atiVos que tinham
sido dados como colateral em hipoteca ou promessa de hipoteca revelarem valores de
mercado inferiores à divida, por alteração das condições do mercado imobiliário. •
Esta conjuntura adversa da carteira de crédito. materializou os riscos inerentes às
deficiências reportadas em 2011 e 2012, através da constatação da Cwistência de garantias
obtidas. que se .revelaram•inexequíveis elou &Keels de serem executadas, em paralelo com
uma degradação do valor dos ativos dados em colateral e de evolução negativa verificada 110

mercado angolano.
Em consequência do acima referido processo de revisão e inventariação internas, não nos
foi possível, nesse período, obter informação necessária para (i) proceder à análise
adequada do risco associado 4 carteira de crédito do BESA e (ii) conduit- sobre a
razoabilidade das impariclades registadas pelo• BESA no contexto global da respetiva
carteira de crédito e sobre o adequado cumprimento das normas contabillsticas aplicáveis.
Garantia soberana
EM final's de dezembro de 2013, tomámos conhecimento (i) que havia sido identificado
um conjunto de dossiês de créchto considerados de difIcil recuperação, de valor relevante;
ir) e, da existência de diligências em curso para formalização, pelo Estado Angolano, de
uma garantia prestada ao BESA relativamente a créditos concedidos a um conjunto de
entidades angolanas.
Esta garantia soberana; assinada no dia 31 de dezembro de 2013, constitui urna importante
mudança ocorrida em 2013.
No Smbito dos nossos procedimentos de auditoria ,sobre as demonstrações financeiras
consolidadas do BESA, com referência a 31 dé dezembro de 2013, obtivenios ainda do
Ministério das Finanças de Angola, a confirmação sobre os termos da garantia soberana, a
qual foi•obtida através de carta de I de abril de 2014, chrigida à KPMG Angola, pelo
Gabinete do Senhor Ministro das Finanças.
A referida carta, confirma entre outros, os seguintes aspectos i )  A
responsabilidade pelo reembolso de um conjunto de créditos será efetuada pelo Estado
Angolan(); pelo valor da divida, líquida de colaterais, que for determinada para cada crédito
com referência a 31 de dezembro de 2013; e) it) a garantia éfimie, definitiva e irrevogável.
Tendo estes factos em consideração, nomeadamente a conclusão dos.procedimentos de
inventariação documental e a obtenção da garantia soberana, concluímos ter á base e
evidência de auditoria necessária para sanar e eliminar a reserva relativa à carreira de crédito
e Proveitos de juros que vinha sendo incluída nos nossos relatórios de auditor
independente (CONTIF) de 2011 e 2012, deixando a assim a mesma de ser aplicável ém
31 de dezembro de 2013.
Adicionalmente, informamos que no Relatório do Auditor Independente (CONT7F) não
deixaremos de chamar a atenção, sob a forma de ênfase, para a manutenção de algumas
questões administrativas relativas à carteira c/c crédito.".
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620. A KPMG Angola fez constar no documento "1-fighlights Completion Memorandum —

Audit" de 4 de abril de 2014, relativamente à auditoria efetuada pela KPMG Angola sobre

a existência, titularidade e valorização da "Carteira de Imóveis" do BESA, a seguinte

informação:

'Risk Short Description / Carteira de imóveis do Banco — Existência, titularidade e
valorização
(  •  )
Detailed Description / Considerando a relev.incia da carteira de imóveis no balanço do
banco e a:
(i) subjetividade inerente 4 valorização dos ativos imobiliários;
(9 dificuldades/morosidade associadas ao registo formal de propriedades em Angola,
consideramos existir um risco significativo associado:
(i) ao valor realizável da carteira de imóveis do Banco;
(ii) 4 existência de documentação comprovativa da existência e titularidade dos imóveis
detidos pelo Banco,
respectivamente.
( )
Results/Findings, including the consideration of contradictory evidence. in ASSCSSiqg
magagement's judgements regarding accounting estimates' (applicable to significant risks
and going concern risk,' not applicable to .financial statement lerellisk)
No âmbito do nosso de trabalho de auditoria, solicitámos ao banco a disponibilização de
documentação (CPCV, escrituras, etc.) comprovativa da existência e titularidade dos
imóveis registados nas resperivas demonstrações.financeiras.
Considerando o facto do processo administrativo em Angola de. registo de propriedade (e
subsequente transmissão de direitos) estar sujeito a procedimentos burocráticos complexos
e demorados, em 2011 e 2012,* não nos foi possível, para um conjunto de imóveis, obter a
integralidade da documentação, nomeadamente que comprovasse a respetiva titularidade
pelo Banco, situação que ainda se mantém a esta data.. Saliente-se, no entanto, que esta
situação é transversal no mercado angolano, pelo que não reflete necessariamente um
problema grave de controlo por pane do BESA.
Assim, para o referido conjunto de imóveis, desenvolvemos procedimentos de auditoria
alternativos, nomeadamente, a verificação in -loco da existência fisica, por amostragem, dos
referidos imóveis, tendo concluído ao nível desta asserção satisfi2toriamente.
Ern termos de validação da trtularidadedos imóveis, importa salientar que, relativamente:
i) aos imóveis de uso próprio, no âmbito da nossa ainspecção Lisica a uma amostra" foi-nos
possível constatar que, de facto, os referidos imóveis são utilizados pelo banco para a SW
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actividade (tratam-se de agências do Banco e imóveis ocupados por departamento de back
office do Banco;
IV aos restantes imóveis, conseguimos suportar a titularidade pelo Banco, nomeadamente
através da validação de facturas de custos suportados pelos Banco associados aos mesmos,
quando aplicável.
Não obstante as situações acima referidas e que foram objeto de qualificação, em 2011 e
2012, nos nossos Relatórios do Auditor Independente (CONTIF), a existência da garantia
soberana, referida anteriormente e que cobre uma parte destes activos,. bem como a
obtenção de avaliações realizadas por entidades externas, durante o exercício de 2013 e á
convicção do Conselho de Administração Altura destes" activos, após a conclusão dos
projetos é recuperável, concluímos ter a base e evidência de auditoria necessária para sanar e
eliminar as reservas relativas a estes temas."

621. A KPMG integrou o documento "Highlights Completion Memorandum - Audit" de 4 de

abril de 2014 nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o.exercício de 2013

do Grupo BES.

622. A KPMG Angola disponibilizou ainda à KPMG, juntamente com o documento

"I-A:Alights Completion Memorandum - Audit", um 'relatório ("Appendix C.0.9,

Summary of Control Deficiencies"), igualmente assinado por Inês Filipe e datado de 4 de

abril de 2014, sobre, o sistema de controlo interno do BESA, no qual identificou:

a) um conjunto deficiências detetadas no sistema de controlo interno do BESA;

b) a respetiva data de deteção;

c) a área funcional a que tais deficiências respeitavam;

d) o grau de risco que considerava estar associado às mesmas;

e) as suas recomendações', face às deficiências detetadas.

623. Relativamente ao processo de crédito, a KPMG Angola reportou à KPMG ter identificado

as seguintes deficiências nos controlos internos do BESA:

Area Data de
Processo Funcional deteção Deficitncia / oportunidade de Recomendações Grau de
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melhoria Risco

.

Crédito
Direção de

Risco e
Controlo de

Crédito

201 I .

Verificámos a existência de
constrangimentos ao nível do
sistema informático core do
Banco (Flexcube),
nomeadamente ao nível da
extracção de informação, facto
que não permite assegurar • um
adequado controlo do cálculo
das provisões regulamentares de
acordo com os requisitos do
Aviso n° 3/2012 do BNA.

Devido aos referidos
constrangimentos o cálculo das
provisões regulamentares é
efetuado manualmente em
ficheiros Excel.

De acordo com .o plano de
actividades da Comissão
Executiva do Banco, está
prevista avaliar em 2014 a
implementação de uma nova
solução tecnológica, que não
só mitigue os riscos
operacionais que a actual
aplicação oferece como
também tome o processo de
monitorização - e
acompanhamento ' mais
robusto.

Não - obstante esta
recomendação, gostaríamos de
reforçar de que a existirem
eventuais impactos nas
demonstrações financeiras,
apenas se materializam ao nível
das contas estatuárias

Elevado

Todos
(i.e., todos
os
processos,
nos quais
se incluía
o processo
de
crédito)

Todas 2013
Constata-se que o exercício dos
controlos baseia-se, em algumas
situações, em prócedimentos
não formalizados em normativo
interno,

Verifica-se, em algumas
situações, a ausência ou
insuficiência de evidencias que
permitam comprovar a

realização dos controlos pelas
Direções/Áreas do Banco.

Equacionar a
elaboração/atualização e
disponibilização do normativo
interno do banco com o
objetivo de:

- Formalização dos
procedimentos de controlo
identificados;

- Formali7ação da atribuição
de responsabilidades pela
execução dos procedimentos
de controlo identificados; e
- Definição da obrigatoriedade
de colocação da evidencia
formal que ateste a execução

Médio
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dos controlos identificados.

Crédito

Direção de
Risco e

Controlo de
Crédito

2.0

semestre
de 2013

Insu.{ciente / não actual
infcrrnação residente no sistema
core (Flexcube) que permita
identificar de forma efectiva os
colaterais existentes para os
créditos em carteira, assim
corm: foi verificado que os
valores residentes ern sistema,
em geral, dizem respeito ao
valor dos colaterais no
momento da concessão do
crédito, não estando
actualizados

Recomendamos que os
colaterais associados ao crédito
concedido sejam monitorados
e valorizados regularmente de
forma a mitigar o risco de
crédito da carteira.

Elevado

Crédito.
Direção de

Risco e
Controlo de

Crédito

2.°
semestre
de 2013

O Banco ao nível do processo
de Crédito tem revelado
deficiências de Controlo
Interno, nomeadamente nã
gestão de risco de crédito. A
inexistência de mecanismos de
suporte e da avaliação e
monitorização do risco de

A Comissão Executiva do
Banco deverá continuar a
efectuar a análise detalhada do
pro-cesso de crédito (end -to-
end), de modo a redefinir a sua

'politico de gestão de risco de
crédito, definir um framework
que assente nessas políticas e

Elevado
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.

.

crédito, tem sido apontado
como o principal risco revelado
pelo Banco, tendo presente os
requisitos do Aviso n.° 3/2012
do BNA, factores esses que
entre outros, implicaram a
indusão de uma reserva no
Relatório do Auditor
independente relativo às
demonstrações financeiras de
31 de Dezembro de 2012 e
2011. Sem prejuízo de algumas
medidas entretanto planeadas
e/ou implementadas, em 2013,
pela actual Comissão Executiva,
a resolução dos aspectos mais
críticos apenas estará assegurada
no final do ano de 2014.

consequentemente actualizAr
os procedimentos, desenho e
eficácia dos controlos interncis
atualmente em vigor.
Desta forma deverá ser
preparado um plano de
implementação de todas as
recomendações resultantes
desse diagnóstico, de forma a
garantir uma eficaz
monitorização e gestão do
risco de crédito, e
consequentemente dar
cumprimento aso requisitos
dos Avisos 1/2013 e 2/2013
emitidos pelo BNA.

.
Crédito Direção de 2.°

Risco e semestre Decorrente dos processos de Recomendamos que se
Controlo de

Crédito

•

de 2013 crédito analisados, constatámos
que alguns não se encontram
documentados de acordo com
as normas internas do Banco,
estado em falta, nomeadamente,
o contrato assinado pelo cliente,
entre outra documentação.

proceda a uma task -force - no
sentido de' completar a
documentação em falta nos
processos de crédito, de
acordo com as suas normas
internas. Desta forma o risco
reputacional, o risco
operacional e por último o
risco de crédito serão
mitigados.

Elevado

•
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Insuficiente informação
residence no sistema core
(Flexcube), que dificulta a

Recomendamos a
implementação de uma nova
soluçãO tecnológica ou

.
Direção de extracção de informação alternativamente a alteração da Elevado

Crédito Risco e 2.° detalhada, nomeadamente: actual, que mitigue os riscos
Controlo de semestre - juros a receber associados a operacionais e risco de crédito

Crédito de 2013 contas correntes caucionadas; que a actual aplicação oferece.
- juros vencidos há mais de 60
dias;
-créditos alvo de reestruturação;
e
-créditos a serem transferidos

_
_para prejuízo(w&e-ofi3.

624. A KPMG Angola transmitiu à KPMG, relativamente à auditoria efetuada sobre Margem

Financeira (onde se encontravam relevados os Proveitos de Crédito (juros) registados pelo

BESA) registada pelo BF-SA,, com referência a 31/12/2013, o seguinte:

"Com base nos procedimentos de auditoria efetuados e na evidência obtida, concluímos

favoravelmente sobre a. razoabilidade do valor da margem financeira registada pelo banco à

data de 31 de dezembro de 2013 e reportada ao BES para efeitos de preparação das

respetivas contas consolidadas com referência à mesma data:".

625. A 7 de abril de 2014 foi realizada uma conferência telefónica entre Inês Filipe (em

representação da KPMG Angola) e Fernando Antunes (em representação da KPMG), para

discussão do reporte efetuado (pela KPMG Angola) a 4 de abril de 2014, relativo às

demonstrações fmanceiras do BESA, para efei,tos das contas consolidadas do BES

referentes ao exercício de 2013.

626. A KPMG integrou nos seus papéis de trabalho um memorando/resumo da conferência

telefónica, igualmente datado de 7 de abril de 2014, elaborado e assinado por Fernando

Antunes.
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627. Fernando Antunes não fez constar no memorando da conferência telefónica por si

elaborado com data de 7 de abril de 2014, qualquer informação sobre i) a auditoria

efetuada pela KPMG Angola sobre o crédito a clientes do BESA, com referência a 31 de

dezembro de 2013, nem sobre a verificação e/ou avaliação efetuada pela KPMG desse

trabalho; ii) a auditoria efetuada pela KPMG Angola sobre a carteira de imóveis do BESA,

nem sobre a verificação e/ou avaliação efetuada pela KPMG desse trabalho.

628. (ii) Tal como documentado pela KPMG nos seus papéis de trabalho, no decurso do

terceiro trimestre de 2013, a Comissão Executiva do BESA procedeu a um trabalho de

levantamento da informação existente no BESA sobre a respetiva carteira de crédito.

629. No âmbito do trabalho de análise e inventariação da carteira de crédito do BESA, a

Comissão Executiva do BESA apurou a existência de i) créditos, no valor de 3,7 mil

milhões de USD, que foram considerados de dificil recuperação, ii) créditos no valor de

1,7 mil milhões de USD, que careciam de restruturação, crédito vencido no valor

global de aproximadamente de 1,8 mil milhões de USD, iv) juros vencidos (por pagar) e

juros de mora no valor global de cerca de 560 milhões de USD.

630. Nas duas sessões da Assembleia Geral de Acionistas do BESA, realizadas em 3 e 21 de

outubro de 2013, foram analisados aspetos das carteiras de crédito e de imóveis do BESA,

com referência a 31 de agosto de 2013.

631. No âmbito da Assembleia Geral de Acionistas do BESA, realizada a 3 de outubro de

2013,

"(...) O Presidente da Comissão Executiva [do BESA], Dr. Rui Guerra, informou os

Senhores Accionistas que de forma a facilitar a sua exposição, iria dividir a carteira de
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créclito, tal como a mesma se encontra a 31 de Agosto de 2013, em dois blocos de clientes,

atendendo ao grau de conhecimento que .a 'actual gestão tinha sobre os clientes em causa

bem como à dimensão dos créditos concedidos pela anterior gestão, nos seguintes ten -nos:

Existia urn chamado 731oco- A" de dientes, que incluía quatro grupos diferentes de

chentes:

.1) Os "Clientes da Administração Identificados";

Um grupo de clientes representado pelo Exmo. Senhor denominado

de

iii) Os "Clientes da Administração Não Idennficados";

i v )  0

v) Outros.

b) O segundo grupo de Clientes seria chamado de "Bloco B", incluindo os seguintes

clientes:

ii) Clientes Premium,'

in) Veículos de Investimento Imobiliário.

Segundo referiu o Dr. Rui Guerra, o Bloco A representa 80% do total da carteira de

crédito, cerca de S,S biliões de USD, sendo constituído por um grupo de clientes onde

existe um grau relevante de desconhecimento por parte do amial Conselho de

Administraçgo relativamente d identificação de nnuarios, finalidade de utilizafio de

criclitas egarantias obtidas pelo BESA.

Por seu turno, o Bloco B representa cerca de 20% clO total da carteira de crédito, cerca de

1,4 biliões de USD onde, contrariamente ao Bloco B, o actual Conselho de Administração

pode informar os Senhores Accionistas de que tem conhecimento efetivo sabre a

identificario dos clientes beneficiárias das créditos, 121 coma sobre o destino dado aas

financiamentos e a identificvlo das :armadas prestadas pelo BESA.

No total a carteira de crédito do BFSA ascende assim a praticamente 7 biliões de USD
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sendo que a esta data o capital vencido é 1,8 biliões de USD, e os juros vencidos por pagar

juntamento com juros de mora é de cerca de 560 milhões de USD.

De seguida, e concentrando a sua exposição no Bloco A da carteira de crédito, o Dr. Rui

Guerra questionou o Dr.. Alvaro Sobrinho acerca de um conjunto de elementos

respeitantes aos clientes designados como "Clientes da Administração Identificados"

relativamente aos quais o BESA não possuía informações detalhadas, tendo nomeadamente

questionado sobre a identificação dos beneficiários últimos ou económicos de um

conjunto de cinco sociedades.

Estas sociedades, identificadas com as designações de

Estas sociedades foram, no seu conjunto, financiadas pelo BESA em cerca de 842 milhões

de USD para a compra das chamadas Torres Sky à nos seguintes terrnos:

inicialmente foram financiadas as sociedades para esta aquisição

tendo as duas últimas sociedades cedido a sua posição na referida aquisição às sociedades

que foram igualmente financiadas para esta aquisição.'

O aspeto mais relevante destacado pelo Dr. Rui Guerra relativamente a estes

financiamentos consiste no facto de apenas ter recebido um valor global de 361

milhões de USD, pelo que face ao montante global dos financiamentos concedidos (de

842 milhões de USD) e aos pagamentos efetuadas até esta data (incluindo

juros de cerca de 79 milhões de USD) existia neste momento um gap, um vazio por

explicar de cerca de 402 milhões de USD, cujo destino sena essencial descobrir.

Concluiu o Presidente da Comissão Executiva informando os Senhores Accionistas que

existem garantias aparentemente prestadas sobre estes financiamentos, correspondentes à

oneração de cerca de 2,5 das Torres Sky, mas que persistem ainda muitas drivídas sobre a

sua correta formalização, não existindo no BESA informação sobre os beneficiários

económicos destas sociedades, pelo que sena essencial obter tais informações por parte do
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Dr. Alvaro Sobrinho".

632. A 21 de outubro de 2013, no âmbito da continuação da Assembleia Geral Universal e

Extraordinária do BESA de 3 de outubro de 2013,

"Tomou (..) a palavra o Presidente da Comissão Executiva do Conse.ão de

Administração, Senhor Dr. Rui Guerra, que relembrou os presentes do objetivo da

reunião, destinada a permitir que a nova gestão executiva do BESA, tivesse acesso a um

conjunto de elementos de inforn2.2ção relevantes e relacionados corn. a carteira de crédito

do BESA, que não consta vain dos arquivos c/a Sociedade, e •cujo esclarecimento apenas

poderia ser prestado pela anterior gestão do Banco, na pessoa do seu antigo presidente da

* Comissão Executiva e depois, do Conselho de Administração, o Dr. Alvaro Sobrinho.

Para esse eleito, o Presidente da Comissão Executiva retomou a discussão iniciada no.Sa 3

de outubro de 2013, tendo colocado ao Dr. Alvaro Sobrinho um conjunto de questões

referentes a diversos grupos de clientes e de situação respeitantes carteira de crédito, do

BESA.

• O Presidente da Comissão Executiva iniciou novamente a sua exposição referindo -Se ao

grupo' de clientes (no total de cinco empresas) classificado como sendo "Clientes da

Administração Identificados", as sociedades

que no seu conjunto teriam beneficiado de financiamentos na ordem dos 840 milhões de

USD dos Estados Unidos da América, com a finalidade da aquisição das Torres Sky à

MIMEmas que segundo teriam apurado os serviços do Banco, apenas cerca de
360 milhões teriam sido utilizados para essa finalidade, criando um gap financeiro; uni

desconhecimento sobre o destino dado a cerca de 402 milhões de éuros dos

financiamentos concedidos.

Esta situação encontra-se hoje ainda agravada pelo aprofundamento entretanto efectuado

pelos serviços do Banco aos movimentos financeiros ligados a estas sociedades:
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efectivamente, apurou-se entretanto que outras sociedades beneficiárias de créditos no

BESA. que serão faladas mais á frente, transferiram, no seu conjunto, mais de 343 milhões

de USD para estes "Clientes da Adrninistração Identificados", o que perfaz um potencial

de total de montantes por erplicar, relativamente a este conjunto de sociedades, de 745

milhões de USD.

Relativamente a estas cinco sociedades, o Presidente da Comissão Executiva salientou a

essencialidade de serem conhecidos os re,spetivos acionistas e beneficiários económicos, de

modo a que o Banco possa iniciar diligências no sentido de minimiz,ar o ITSCO de crédito

relativamente a estes financiamentos e de procurar esclarecer as efetivas possibilidades de

recuperação destes créditos.

Assim o Dr. Alvaro Sobrinho, após ter consultado a antiga eqtiipa co-responsável pela

gestão do BESA, indicou alguns nomes dos accionistas das referidas sociedades, beni como

de alguns dos seus procuradores, •não tendo contudo esclarecido se os mesmos seriam os

efetivos beneficiários económicos, mas tendo referido que entregaria posteriormente a

identificação completa dos accionistas e respetivos beneficiários económicos,

O Presidente da Comissão Executiva tomou novamente da palavra, tendo questionado se

as pessoas indicadas pelo Dr. Alvaro Sobrinho seriam efetivamente as beneficiárias por

financiamentos concedidos pelo BESA no montante de cerca de 840 milhões de USD, e

que directa • e indiretamente haviam recebido fluxos de financiamentos originados pelo

BESA no montante de cerca de 840 milhões de USD, visto que seriam ou pessoas

desconhecidas ou sem aparente capacidade financeira para poder beneficiar de

financiamentos deste montante.

Neste momento, e como salientou o Presidente da Comissão Executiva, o BESA jã

dispunha de informação acerca do destino pelo menos imediato que ha ria sido dado a

parte dos fundos .financiados, directa e indirectamente, a estas sociedades, tendo salientado

as seguintes utilizações:

a) 196 milhões de USD utilizados para transferências internacionais;
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b) 192 milhões de USD para transferências internas;

c) 52.5 milhões "de USD utilizados em numerário, que foram depositados posteriormente

noutras contas bancárias.

De seguida, o Dr. Rui Guerra informou os accionistas dos princip.ais beneficiários destas

transferências e dos movimentos em numedrio, resumindo que os dez maiores

beneficiários de movimentos originados nos "Clientes da Administração identificados" —

tal como identificados até esta data — teriam sido beneficiários de transferéncias no

montante de 882,76 Milhões de USD:

a) com 226,75 Milhões;

b) com 108,80 Milhões;

c) com 98,76 Milhões;

d)

e)I

com 81,26 Milhões; •

.com 70,50 milhões;

19 com 69,51 Milhões;

com 63,70 Milhões;

h) com 58,82 Milhões;

1-) 111~1com 53,16 Milhões;

Por motivos de transparência, a Comissão Executiva informou os accionstas de que o Dr.

e membros da sua familia haviam sido beneficiários desses movimentos

financeiros, sendo que o Dr. seria mesmo um dos principais beneficiários

desses movimentos. De referir ainda que pelo menos uma das sociedades constantes da

lista de beneficiários, a benficiárias de transferências de 36,98 Milhões

de USD, havia sido, segundo o Jornal Público de 28 de Dezembro de 2012, publicamente

assumida como pertencendo ao Dr. e membros da sua familia.

633. Na mesma Assembleia Geral, Rui Guerra declarou que "(...) os registos da sociedade
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demonstravam que um conjunto significativo destes financiamentos havia sido aprovado

diretamente e apenas pelo Dr. Álvaro Sobrinho, que havia aprovado por si mesmo 5

operações de crédito no montante de 365 milhões de US.D, bem como pelo anterior

responsive] pelo. Risco, o Dr. João Moita, que havia igualmente aprovado isoladamente 9

operações de crédito no montante de 502 milhões de USD. Paralelamente, existia um

conjunto de operações com a documentação totalmente incompleta (6 operações no

montante de 648 milhões de USD), em que não existiarn os contratos e as aprovações

respectivas dos créditos", e ,`(...) acentuou que a maior falha transversal a todo o banco

com gut; a Comissão Executiva se deparava assentava na falta de informação de suporte

que permitisse uma avaliação e um conhecimento global de cada dossier de crédito".

634. Na Assembleia Geral do BESA de 2I de outubro de 2013, o então presidente da

Comissão Executiva do BESA prestou as seguintes informações relativas aos créditos

concedidos por esse banco aos clientes

com referência a 31 de agosto

de 2013:

a) Considerando o preço de comercialização praticado pelas sociedades (sujeito a revisão),

as "Torres Sky" estavam valorizadas em 475 milhões de USD;

b) A havia recebido apenas 361 milhões dos 475 milhões de USD devidos por

essas sociedades, e teria ainda que receber 42 milhões de USD no ato da entrega das

torres, não apresentando as devedoras disponibilidades para o efeito;

c) A sociedade teria de liquidar os seguintes juros resultantes de

financiamentos Bullet (capital + juros): i) 23,6 Milhões de USD, vencidos em 29 de

setembro de 2013; ii) I 36 milhões de USD, vincendos em setembro de 2014;

d) As garantias associadas aos créditos detidos pelo BESA sobre os clientes eel.

(promessa de hipoteca sobre imóvel `Sky Business") e

(promessa de hipoteca sobre 50% do imóvel "Skyr) não se encontravam
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..) o Presidente da Comissão Executiva abordou uma segunda ordem de questões, agora

relativa a um conjunto de financiamentos agrupados sob a epígrafe de visto se tratar

de urn conjunto avultado de financiamentos (totalizando cerca de mil e quinbentos

milhões de USD dos Estados Unidos, com o capital vencido de cerca.de 400 mi lhões de

USD e de juros vencidos e juros de mora de cerca de 160 milhões de USD) que terão

como traço unificador o facto de o Exmo. SenhorMINISser o procurador de todas

as entidades beneficiírias, bem como o facto de parte dos montantes assim obtidas a

crédito terem de igual modo sido objecto de transferências internas e externas, bem como

dc levantamentos em numerário de valor avultado, não se encontrando qualquer finalidade

económica, comercial ou industrial na utilização dos referidos financiaméntOs, como foi

salientado pelo Dr. Rui Guerra. Estes financiamentos possuem, nalguns casos, garantias

que poderão colateraliz,ar parte dos créditos, sendo que sad necessário aprofundar e

proceder a uma auditoria sobre a sua correcta formalização e efectivo valor.

A situação relativamente a estes créditos é tão preocupante como a referente aos "Clientes

da Administração Identificados", visto que a análise entretanto promovida pelos serviços

do BF -SA concluiu que;

a) Dos 1533 milhões de USD que foram concedidos a estas sociedades do

cerca de 1 189 milhões de USD foram utilizados também para Transferênclas de fundos e

levantamentos, o que indicia a falta da sua utilização para finalidades produtivas;

b) Destes 1189 milhões, cerca de 291,7 miãões de USD foram transferidos para uma das

sociedades atrás referidas como sendo um "Cliente da Administração Identificado", a

so c i e da de l l ~
c) Ainda dentro dos 1189 milhões de USD cerca de 19,9 milhões de USD foram

transferidos para uma sociedade identificada como sendc~11111
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d) Finalmente, sena de destacar que também destes financianientos foram levantados em

numerário o montante de 275,7 milhões.

Concluiu o Dr. Rui Guerra, afirmando que o BFSA não dispõe de informações que

permitam saber quem são os efetivos acionistas das sociedades beneficiárias destes créditos.

O BES; através do Dr. Ricardo Salgado, questionou então o Dr. Álvaro Sobrinho sobre se

o Senhor~sena procurador destas sociedades beneficiárias do crédito ou se

sena o verdadeiro gestor destes negócios, perguntando ainda como se explica que

rnvestimentos para a compra de propriedades se possam convener em fluxos muitos

relevantes de transferência bancárias e de levantamentos em numerário.

O Dr. Alvaro Sobrinho respondeu não se recordar em concreto, mas que o Senhor

certa administrador ou procurador das referidas sociedades, e que o BESA

deveria possuir a informação sobre a efectiva identificação dos accionistas. Quanto à

ausência de controlo dos fundos emprestados, referiu que, se trata de uma falha antiga de

gestão na concessão de crédito, muito comum em Africa, em que existe a tradição da

concessão de crédito sem que exista uma efetiva verificação da utilização que lhes é dada.

(..)
O Dr. Alvaro Sobrinho respondeu a estas duas últimas questões que lhe foram dirigidas,

prestando as seguintes informações:

- Que em finais de 2011 enviou documentos para Portugal com detalhes da carteira de

crédito, para serem entregues à Troika, no âmbito do processo de fiscalização que estava a

ser efetuado aos bancos portugueses, sendo que nessa exposição constavam já os créditos

que estavarn a ser questionados;

- Que no final do 2011 foi feita ao BFSA uma inspeção pelo Banco Nacional de Angola,

que culminou com o envio de uma carta, em 23 de novembro de 2011, onde esta entidade

comentava a excessiva concentração da carreira de crédito do BRA, nomeadamente uma

excessiva concentração de créditos no Senhor

( • .)
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O Dr. Alvaro Sobrinho respondeu que durante a maior parte do exercício dos seus

mandatos quanto responsável pela gestão do BESA, nunca [oram levantadas quaisquer

questões ou reservas relevantes por parte dos auditores.".

636. Na Assembleia Geral do BESA de 21 de outubro de 2013, o então presidente da

Comissão Executiva do BESA informou que o

composto pelos seguintes clientes:

a)

h)

c)

d)

e)

g)
11)

i)

i)
k)

1)

m)

n)

o)

P)

GI)

r)

s)

t)

era, a 31/08/2013;
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637. Na mesma Assembleia Geral, o presidente da Comissão Executiva do BESA informou

ainda que o total de capital devido pelos clientes do BESA incluídos no referido

ascendia, em 31/08/2013, a 1.533.013 milhares de USD, dos quais 404.550

milhares de USD se encontravam vencidos, a que acresciam ainda juros e juros de mora

vencidos no valor global de 159.663 milhares de USD.

638. Na Assembleia Geral do BESA de 21 de outubro de 2013 ".0 Dr. Rui Guerra, Presidente

da Comissão Executiva, abordou outros dois grupos de situações respeitantes a

dificuldades de contactos e .de conhecimento de clientes do BESA com contratos de

financiamento celebrados, nomeadamente com a identificação dos beneficiários

económicos ligados a um grupo de empresas que inclui uma sociedade do ramo da

distribuição alimentar, oriallEe(Beneficiárió de créditos no montante de cerca de

180 milhões de USD), bem corno a identificaçio dos beneficiários económicos, e mesmo a

identificação concreta de um conjunto de clientes relativamente aos quais o BESA não

possui a inforrnação regulamentar necessária, e que se podem qualificar genericamente

como sendo os «Clientes da Administração não Identificados» (beneficiários de créditos

no montante de cerca de 1317 milhões de USD) e de "Outros Clientes" (beneficiários de

créditos no montante de cerca de 1535 milhões de USD), relativamente aos quais, mais

uma vez, não existem dossiers de identificação dos Clientes no BESA".

639. Na Assembleia Geral do BESA de 21 de outubro de 2013, o então presidente da

Comissão Executiva do BESA informou que o grupo " Clientes da Administração Não

Identificados" era, a 31/08/2013, composto pelos clientes titulares dos créditos
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identificados infra:

Cliente Total Capital
(milhares de USD)

Capital vencido
(milhares de

USD)

Juros
+

juros de mora
(milhares de

USD)

Garantias

.

159.974 0 0 N.A.
149.177 95.644 0 N.A.
135.001 57.278 68.666 N.A.

120.001 56.001 61.105 • N.A.

120.001 43.078 60.931 N.A.

98.570 0 0 NA.
98.570 0 0 N.A.

80.000 0 0 NA.

75.526 86.124 • 0 N.A.

65.769 65.769 0 Depósito
26MUSD.
Sem
Contrato.
Cliente
Antigo

48.175 40.949 11.489

l

N.A.

39.950 39.950 0 N.A.

27.822 8.362 6.355 _ _______FinAlickde:
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aquisição de
espaço para
instalação de
gráfica com
promessa de
hipoteca

25.821 25.821 N.A.

19.817 21.059 , 0 NA.

•
14.418 14.418 0 N.A.

12.060 12.060 0 N.A.
8.256 8.256 0 N.A.

6.160 6.160 . 0 N.A.
6.009 6.009 0 N.A.

5.249 5.249 0 N.A.
4.387 4.387 0 N.A.

Total 1.317.713 596.589 208.547

640. Até 21 de outubro de 2013, o BESA no dispunha de informação sobre: i) a identificação

dos acionistas e/ou beneficiários económicos efetivos das sociedades que integravam o

grupo "Clientes da Administração Não Identificados", ii) a finalidade dos créditos

concedidos a essas sociedades (à exceção do créditos concedido ao cliente

e, garantias associadas a esses créditos (à exceção dos créditos concedidos

aos clientes
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641. 0 sistema de registo e controlo interno dos créditos a clientes do BESA não permitiu à

Comissão Executiva do Banco, pelo menos entre novembro de 2012 e óutubro de 2013,

ter um conhecimento adequado da identificação dos dientes e dó grau de regularidade e

recuperabilidade dos créditos que lhes haviam sido concedidos.

642- Na Assembleia Geral do BESA de 21 de outubro de 2013 ( . . ) tendo-se iniciado a

discussão do Bloco B desta carteira, representativo ele 20% da mesma, corn um total de

1429 milhões de USD concedidos.

No imediato, tomou novamente a palavra o Dr. Rui Guerra, para informar os Sen.hores

Accionistas do ponto de situação referente aos créditos.

No que respeita aos créditos ao Grupo de empresas os mesmos totalizam na

presente data cerca de 105 milhões de USD, dos quais se encontram vencidos cerca de 22

milhões de USD. O Dr. Rui Guerra informou os accionistas de um conjunto de operações

de reestruturação efectuadas, tendo sido recentemente alienados activos pelailMa

favor de sociedades que foram financiados pelo BESA, mas com a identificação completa

dos beneficiários económicos e tendo ficado os financiamentos devida.mente

colateralizados por esses mesmo activos.

As operações de reestruturação efectuadas permitiram abater dívida

não se encontrava devidamente garantida e, como consequência, os

~que antes

novos créditos

encontram-se agora garantidos por activos com um loan to value aceitável e com avaliações

•efectuadas por entidades independentes.

641 Na Assembleia Geral do BESA de 21 de outubro de 2013, o então presidente da

Comissão Executiva do BESA informou que o

composto pelos clientes titulares dos créditos identificados infra:

era, .a 3 1/08/2013,

Nome de cliente Total de capital
(milhares de USD)
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I I
63.500

I I
21.703.

I I 20.350

I I
227

I I 7I I
Total 105.897

644. Na Assembleia Geral do BESA de 21 de outubro de 2013, o então Presidente da

Comissão Executiva do BRSA referiu que o BESA detinha " dois findos de ínvestimento

imobiltário, no montante de 1100 milhões de USD, que contêm activos com problemas de

avaliação, tendo [o Presidente da Comissão Executiva] destacado a este propósito dois

imóveis.•

a) O imóvel sangano, que foi adquirido à representada por

em Outubro de 2012, por 60 milhões, mas cujo, valor de avaliação é de 2

milhões de USD, existindo uma potencial menos valia de 58 milhões de USD, e com o

acrescento de gravidade que o terreno não tem hoje licença de construção, e que o BESA se

obrigou contratualmente a comprar a empresa em causa por ISO milhões de USD caso não

seja possível efetuar a desanexação ( ..). (fls. 5187-5204, maxime fls. 5201; 5793-5808,

maxirne fls. 5808)

645. Na Assembleia Geral do BESA de 21 de outubro de 2013, "o Presidente cia Comissão

Executiva abordou ainda a questão do Imobilizado do BESA, tenho referido que o mesmo

apresenta também imóveis que se encontram sobreavallados, na maioria dos casos sem que

o BESA tenha um registo de identificação do imóvel. Destacou a aquisição de 4

apartamentos na Torre Escom por cerca de 49 milhões de USD, sem que exista contrato
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ou registo, o que leva a que o BESA nem sequer tenha conhecimento de quais são estes

imóveis, e referiu que no seu conjunto estão aquisições no montante de 122 milhões de

euros efetuadas pelo BESA".

646. A KPMG teve acesso, pelo menos desde janeiro de 2014, às atas da Assembleia Geral

Universal e Extraordinária do BESA de 3 e 21 de outubro de 2013, tendo conhecimento

do respetivo conteúdo.

647. No dia 5 de novembro de 2013, foram enviadas pelo Presidente do Conselho de

Administração e [pelo] Presidente da Comissão Executiva do BESA duas cartas, dirigidas

ao Presidente da República. de Angola, às quais foi anexo um memorando sobre a situação

patrimonial do BESA àquela data, no qual pode

"A nova equipa clegestão.do BESA, deita em finals de Junho de 2013, tem vindo a realizar

um trabalho de diagnóstico da situação patrimonial do Banco.

O trabalho realizado permite conclwr que o BESA apresenta, para além de uma dificil

situação de liquidez com necessidades de financiamento de cerca de $ 6.6 mil milhões,

$4.6 mil milhões financiados através do BES e $2 mil milhões através dos - bancos

nacionais, uma grave situação patrimonial, resultado da deteção de uma fraude ao nível da

sua carteira de crédito e do seu pox.' tfólio de activos imobiliários.

As condusões deste ti-aba/ho foram apresentadas em Assembleia Geral ocorrida no passado

dia 3 de Outubro de 2013, com conclusão no dia 21 de Outubro, em que estiveram

presentes todos os acionistas. As conclusões dó estudo efeetuado são resumidas conforme

se segue:

I. À data de 31 de Agosto de 2013, o BESA apresentava activos num total de $11.3 mil

milhões, dos quais $7.4 mil miãões relativos a crédito concedido (.) e $1.6 mil milhões

Se activos imobiliários .), sendo o segundo maior Banco em Angola em dimensão de

activos.

397



Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
1° Juízo — J1

Pr.Do Municipio, Ed Ex -Escola Prática de Cavalaria
2005-345 Santarem

Telef. 243090300 Fax: 243090329 Mail: tibunal.c.supervisao®tribunais.org.in

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

2. Do total da carteira de crédito, o BESA apresenta $3.7 nlil milhões de financiamentos

concedidos, dos quais $1.8 mil milhões se encontram vencidos, cuja probabilidade de

recuperação é extremamente reduzida, dado que da análise aos movimentos financeiros

conclui-se que a maioria dos créditos não se destinaram a financiar actividades económicas

ou a aquisição de activos, pelo que não se reconhece a capacidade de geração de receitas ou

de liquidificação ele activos por parte dos mutuários, que permitam recuperar os montantes

em dívida ..).

3.0 estado da carteira de crédito, descrita no ponto anterior, coloca o BESA numa situação

de extrema dificuldade, tendo em consideração que o capital do Banco é de apenas $1.6

mil milhões, já considerando a incorporação do aumento de capital de $500 milhões a

realizar no decurso do mês de Novembro ( . )

4. A carteira de activos imobiliários apresenta imóveis no valor de $119 milhões para os

quais não se encontram registos que permitam identificar a sua existência e localização.

Apenas nos registos contabib'sticos se encontra menção a 6 terrenos de JO mil metros

quadrados cada, situado nas províncias, e a 4 apartamentos. Os terrenos encontram-se

valorizados em $70 milhões e os apartamentos em $49 milhões. Mesmo que a sua

identificação venha a ser possível, jamais esta natureza de ativos poderá atingir um valor de

mercado próximo do seu valor contabilístico,

Foram ainda identificados terrenos adquiridos por 43 milhões, cujo valor de realização se

situa próximo do zero.

5.Adicionalmente, o BESA apresenta um outro conjunto de créditos que estando em

situação de incumprimento se consideram recuperáveis, mas que necessitam de ser

reestruturados. Estes créditos totIlizam $1.7 mil milhões e estima-se que o processo de

reestruturação demore largos meses por estarem envolvidos vánas dezenas de clientes e de

operações.

6. Em. resumo, o BESA apresenta créditos e activos irnobihários num total de $3.9 mil

milhões cujo valor de re,QIi7ação é próximo de zero e um segundo conjunto de créditos no
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valor de $.1".7 mil milhões que necessitam de reestrutvração ..).

Conclui-se que a situação encontrada tudo aponta para um caso de fraude e não apenas de

negligência ou de má gestão, uma vez que o sistema de controlo interno e de aprovação de

crédito foi eliminado para que estas [unções não pudessem identificar as práticas abusivas

aqui relatadas. ( ..) 'Corn o objetivo de evitar os impactos desta situação para o sistema

financeiro Angolano, nomeadamente para o seu regulador, o•Banco Nacional de Angola, os

acionistas pniicipais do BFSA, ban como o seu Conselho de Administração e a respectiva

Comissão Executiva, propõem a adopção de esquenia,de protecção de activos, associado a

um plano de recuperação de créditos, que permita garantir a continuidade da actividade do

BESA ( . . ) .

Adoptando esta solução para o caso do BESA, a mesma prevê a emissão de duas garantias

por parte de urna entidade do Estado Angolano. Uma no montante de cerca de $3..9 mil

milhões para fazer face a eventuaispérdàs que se venham a verificar na carteira de crédito e

no portfólio imobiliánO em risco, referidos nos pontos 2 e 4. Uma segunda de $1.7 mil

milhões, de cariz mais técnico, 'que possibilite ao BESA tempo para reestniturar oportfàO

referido no ponto 5, não envolvendo esta qualquer responsabilidade efectiva por parte do

Estado Angolano."

648. Através de Despacho Presidencial, datado de 31 de dezembro de 2013, o Presidente da

República de Angola autorizou o Ministro das Finanças de Angola a emitir uma Garantia

Autónoma até ao valor de 5.700 milhões de USD a favor do BESA.

649. A 31 de dezembro de 2013, o Estado Angolano emitiu uma Garantia Autónoma a favor

do BF -SA, relativa a créditos concedidos por esse banco a um conjunto de. empresas

angolanas, nos seguintes, termos:

"Considerando que:

A. O Banco Espirito Santo Angola, SA (I3.FSA) detém e gere uma relevante carteira de
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crédito e operações descrita infra.

B. Tais créditos respeitam a um conjunto de entidades empresariais angolanas, constituído

por micro, pequenas e grandes empresas, e que correspondem a operações de significativa

importincia para a implementação dos objetivos constantes do Plano Nacional de

Desenvolvimento de Médio Prazo para 2013-2017.

C. A garantia dos créditos supracitados constitui uma forma de fomento e de

desenvolvimento das referidas empresas e e.mpresários nacionais, permitindo-lhes o acesso

financiamento de forma sustentável.

I. Nos termos do artigo 5°, alínea a), da Lei 2/13, de 7 de março, o Estado Angolano,

neste acto representado pelo Afinistro das Finanças, Armando Manuel, daqui em diante

designado por "Garante", e mediante autorização expressa do Presidente da República na

qualidade de titular do poder Executivo, pelo despacho interno n." 07/2013, de 31 de

dezembro, presta pela presente Garantia Autónoma, irrevogável, até ao valor de USD

5700.000.0000,00 (cinco mil milhões e setecentos milhões de USD americanos), desde

que tal limite não afecte a obrigação garantida nos termos do Ponto IV alúma i)a favor do

Banco Espirito Santo Angola, S.A. (..), daqui em diante designada como "Beneficiária",

assumindo a responsabilidade pelo Bom e Integral cumprimento das operações

identificadas infra.

If. Por força desta Garantia Autónoma, o Garante obziga-se, sob determinadas condições

(cláusulas IX, X, XI), a pagar beneficiária, primeira solicitação desta, esem obrigação

de demandar judicialmente os mutuários, quaisquer importâncias que a beneficiária lhe

sokcite para pagamento do serviço da dívida em incumprimento, relativas a obrigações

assumidas no âmbito das operações infra identificadas, até ao montante máximo de USD

5700.000.000,00, desde que tal limite não afere a obngação garantida nos teams do

Ponto IV alínea r).
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111. A presente garantia produz efeitos a partir da presente data e tem a validade de dezoito

meses a contar da data da sua assinatura.

IV, Esta Garantia Abrange:

Créditos en? dívida

O bom e integral cumprimento do capital, juros remuneratórios e moratórios, vencidos e

vincendos, comissões bancÁrias facturadas em divida, á data de emissão desta garantia,

relativos 30S créditos cujo valor agregado se indica, caso a caso, na coluna C, da tabela que

se junta como Anexo I, e que faz parte integrante da presente Garantia. Assim, como juros

remuneratórios e moratórios sobre os créditos da Coluna D da tabela do Anexo. .1, que se

venham a vencer após a data de emissão desta' garantia e não pagos pelos respetivos

mutuários.

Imóveis

a) A diferença entre o preço efectivo de venda e o prep garantido, nos termos descritos no

Anexo II que se junta e que faz parte integrante da presente Garantia.

b) A Beneficiária pode vender os imóveis ao melhor preço que conseguir comunicando

previamente ao garante, que deve dar o seu consentimento expresso á venda pretendida, no

prazo de 10 dias, apenas sendo motivo de recusa a existência de propostas vinculativas de

terceiro poi ..valor superior.

(• • •)

Nos termos desta garantia, o Garante pode requerer a realização de .uma due difigence que

evidencie a existência dos créditos identificado no Ponto IV sempre que justificada.mente

considere necessário.

X

Por sua iniciativa, o Garante pode requerer a realização de uma due diligence relativamente

às garantias e avaliações realizadas pela Beneficiária ou terceiro indicado por esta, sempre

que justificadamente considere necessário.
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XI.

A Beneficiária compromete-se a actuar com diligência a desenvolver os melhores esforços

na cobrança dos créditos devidos pelos mutuários, podendo negociar termos e condições

de pagamento, sujeitas a validação do Garante.

(• • r)"

650. 0 Ministério das Finanças de Angola transmitiu à KPMG Angola, através de carta datada

de I de abril de 2014, que:

a) Através do Despacho Presidencial Interno n.° 7/2013, datado de 31 de dezembro de

2013, o Presidente da República de Angola havia autorizado o Ministro das Finanças

de Angola, a emitir uma Garantia Autónoma até ao valor de USD 5.700.000.000

(cinco mil milhões e setecentos milhões de USD norte americanos), a favor do BESA;

b) No âmbito do referido Despacho, o Ministério de Finanças de Angola havia remetido

ao BESA, através de carta datada de 7 de janeiro de 2014, a garantia de 31 de dezembro

de 2013; •

c) De acordo com os pontos I. e IV. da referida garantia, a mesma abrangia um conjunto

de créditos em divida e um conjunto de imóveis, registados nas demonstrações

financeiras do BESA, cujo detalhe era apresentado nos Anexos I e 11, respetivamente da

Garantia;

d) Ainda de acordo com o ponto IV; aliena i), da referida garantia, a mesma cobria, para

os créditos em divida, o "bom e integral cumprimento do capital, juros remuneratórios

e moratórios, vencidos e vincendos, comissões bandrias faturadas, em dívida, 4 data de

emissão desta garantia, relativos aos créditos cujo valor agregado se indica, caso a caso,

na Coluna C da tabela que junta como Anexo I, que venham a vencer após a data de

emissão desta garantia e não pagos pelos respetivos mutuários".

e) O Ministério das Finanças de Angola havia assumido, em relação aos referidos créditos:
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i)A responsabilidade pelo reembolso dos créditos incluídos no "Anexo I" çla referida

garantia pelo valor da divida, liquida do valor dos colaterais, que fosse dèterminada

para cada crédito com referência a 31 de dezembro de 2013;

O valor a p.agar pelo Estado Angolano teria como limite de cobertura para cada

crédito, o valor do capital, juros remuneratórios e moratórios, vencidos e

vincendos, comissões bancárias faturadas, que fosse determinado como em divida,

com referência a 31 de dezembro de 2013, liquido de colaterais que o BESA

pudesse identificar, e executar em conformidade coin a legislação aplicável em

Angola, sendo que o valor a ser considerado para esses colaterais seria o que

resultasse da avaliação que fosse efetuada por um avaliador independente com

referência a 31 de dezembro de 2013;

iii) A "due diligence" referida nos pontos IX. e X. da referida garantia teria somente

como objetivo a determinação dos valores do crédito e a existência e valorização

dos colaterais associados a cada crédito, com referência a 31 de dezembro de 2013,

pelo que as condições previstas nas referidas cláusulas não afetavam o caracter

autónomo e à primeira solicitação da garantia,- devendo a mesma ser paga à

primeira interpelação da beneficiária;

iv) Caso se verificasse uma diferença entre o valor que viesse a ser determinado para

cada crédito, com referência a 31 de dezembro de 2013, e o valor que constava em

termos líquidos (responsabilidades deduzidas dos colaterais reais as.sociados) no

"Anew I', o valor a ser reembolsado no âmbito da garantia seria o fosse

determinados com base nesse critério, desde que o valor máximo da cobertura pelo

Estado Angolano relativamente aos créditos constantes no Anexo I da garantia não

excedesse, no total, o valor de USD 5.700.000.000,00 (cinco mil milhões e

setecentos milhões de USD norte americanos), a favor do BESA.
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SUBDIVISÃO II - DA AUDITORIA EFETUADA SOBRE O CRÉDITO A CLIENTES DO

COMPONENTEBF -SA

(i) Da infonnarsio documentada nos papéis de trabalho da KPMG relativa I auditoria efetuada

sobre o crédito a clientes do BESA

651. A 31 de dezembro de 2013, o valor do crédito a clientes (incluindo o valor do juro

corrido) reconhecido pelo BESA no seu balanço era 8.118.247 milhares de USD.

652. A 31/12/2013, o valor de provisões acumuladas pelo BESA, para crédito vencido e de

cobrança duvidosa, era de 240.321 milhares de USD.

653. A 31/12/2013, o valor das provisões para créditos vencidos e de liquidação duvidosa

constituidas pelo BESA (240.321.000,00 USD) correspondia a cerca de_3% (2,96%) do

valor total do crédito (bruto) concedido pelo BESA a clientes (incluindo o valor do juro

corrido).

654. 0 valor da imparidade registada pelo BESA (no balanço remetido ao BES para efeitos de

consolidação), com referência a 31/12/2012, era equivalente ao valor das provisões

acumuladas pèlo BESA para créditos vencidos e de cobrança duvidosa.

655. 0 valor da rubrica "Crédito a Clientes" do balanço referente ao BESA que foi considerado

pelo BES na preparação das respetivas demonstrações financeiras consolidadas (5.712.367

milhares de euro), correspondia ao valor em euros do valor (bruto) do crédito a clientes do

BESA, deduzido do valor da referida imparidade.
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656. A KPMG documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício

de 2013 do Grupo BES (maxirne, através do documento "Highlights Completion

Memorandum — Audit", de 4 de abrd de 2014), ter-lhe sido transmitida pela KPMG

Angola a seguinte informação:

a) o crédito do BESA a clientes havia registado, de acordo corn a informação preparada

pelo banco, um crescimento, de cerca de 14% face a 31 de dezembro de 2012;

b) o crédito do BESA a clientes havia crescido, em termos brutos, de acordo com a

informação que fora. preparada pelt) Banco (BESA), de 7.101.162 milhares de USD,

em 31 de dezembro de 2012, para 8.118.247 milhares de USD, em 31 de dezembro

de 2013;

c) o crédito do BESA a clientes havia crescido, em termos líquidos (de provisões), de

acordo com a informação que fora preparada pelo Banco (BESA), de

6.943.556.000,00 USD, em 31 de dezembro de 2012, para 7.877.926 milhares de

USD, em 3I de dezembro de 2013;

d) A 31/12/2013, o valor de provisões para créditos de liquidação duvidosa e crédito

vencido acumuladas pelo BESA e reconhecidas no respetivo balanço era de 240.321

milhares de USD.

657. A 31 de dezetnbro de 2013, o valor do juro corrido associado ao crédito a clientes do

BESA e por esse banco reconhecido no respetivo balanço era de 891.114 milhares de

USD.

658. A 3I de dezembro de 2013, existia crédito do BESA a clientes (incluindo juro corrido), de

valor superior a 2 mil milhões de USD; que não se encontrava coberto pela Garantia

Soberana emitida pelo Estado Angolano.
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659. A 31/12/2013, o BESA tinha crédito vencido de valor superior a 1,8 mil milhões de

USD, e juros vencidos e juros de mora de valor superior a SOO milhões de USD.

660. Em 31 de dezembro de 2013, toda a carteira de crédito concedido pelo BESA e respetivo

juro corrido, coberta pela garantia soberana, foi considerado pelo BESA Como crédito

restruturado, tendo sido classificado como crédito vincendo.

661. A informação documentada nos papéis de 'trabalho da KPMG referentes à auditoria sobre

o exercício de 2013 do Grupo BES (maxime, no documento "Highlights Completion

Memorandum -Audit", de 4 de abril de 2014), relativa à auditoria efetuada pela KPMG

Angola sobre a valorização (imparidade) do crédito a clientes do BESA, não é suficiente

para permitir a um revisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio do componente

BESA e do trabalho desenvolvido pelo auditor:

a) compreender a natureza, o âmbito/extensão e os resultados dos procedimentos de

auditoria efetuados, e a prova de auditoria concretamente obtida pela KPMG, através da

KPMG Angola, com vista a suportar, relativamente ao crédito a clientes do BESA, para

efeitos da auditoria sobre as demoristrações financeiras consolidadas de 2013 do BES,

as asserções "existência, "integralidade", "direitos e obrigações" e "valorização";

b) avaliar e concluir terem sido efetuados (pela KPMG Angola) procedimentos de

auditoria sobre o crédito a clientes do BESA, e pela KPMG obtida e analisada

informação relativa aos procedimentos efetuados, que permitissem (à KPMG) concluir

(i) que o valor da imparidade registada pelo BESA para efeitos de reporte ao BES era,

de acordo com as IFRS, adequado, (ii) não existirem distorções materiais (à luz da

materialidade global definida pela KPMG para efeitos da auditoria sobre as contas

consolidadas do BES) na informação financeira referente ao BESA que foi objeto de

consolidação nas contas de 2013 do Grupo BES, decorrentes da inadequada valorização

do crédito a clientes desse componente;
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c) compreender as bases de suporte do julgamento efetuado pela KPMG e/ou os

fundamentos da sua condusão sobre a suficiência do trabalho efetuado e prova de

auditoria obtida pela KPMG Angola com vista a suportar a adequada valorização, de

acordo comas1RZS, do crédito a clientes do BESA, com referência a 31/12/2013;

d) concluir terem sido efetuados pela KPMG Angola procedimentos de auditoria sobre o

crédito a clientes do BESA, e pela KPMG obtida e analisada informação relativa ao

procedimentos efetuados, que, face à materialidade do referido ativo (5.712.367

milhares de curo), à relevância do componente a que o mesmo respeitava, e ao risco de

distorção material inerente à rubrica em questão, habilitassem a KPMG a concluir, sem

.reservas, que as demonstrações financeiras consolidadas de 2012 do BES apresentavam,

•de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a

'respetiva posição financeira e o resultado consolidado das suas operações em

31/12/2013, em conformidade com as IFRS.

(fls. 1722-1743; 3528; Dvd a fis. 4992, maxime pasta "BESConsolidado2013",

subpasta"6Surnmary0fComponentReporting_GroupAudit")

Com efeito,

662. A KPMG Angola não fez constar no "Highlights Completion Memorandum - Audft"de

4 de abril de 2014, e a KPMG não documentou, através de qualquer outro meio, nos seus

papéis de trabalho, se Lhe foi transmitida (pela KPMG Angola) e por si analisada e/ou

avaliarla informação sobre os seguintes factos, respeitantes à auditoria efetuada sobre a

valorização do crédito a clientes do BESA, com referência a 31/12/2013: (fls. 1722-1743;

3528; Dvd a fis. 4992, maxime pasta "BESConsolidado20I 3",

subp asta" 6Summary0fe omp on en tR ep orting_GrOtrpAudit")

a) Quais os concretos factos, respeitantes a créditos concedidos pelo BESA a clientes, que

determinaram a emissão, pelo Estado Angolano, de uma garantia soberana a favor do

BESA, e com referência a que data os referidos factos foram apurados;
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b) Qual o valor global dos créditos do BESA que foram considerados de difícil

recuperação pela Comissão Executiva do BESA;

c) Se, no âmbito da revisão efetuada pela KPMG Angola sobre a carteira de crédito do

BESA, a KPMG Angola i) confirmou o referido entendimento da Comissão Executiva

do BESA (de que os referidos créditos eram de dificil de recuperação), ii) verificou se

esses créditos se encontravam (todos) cobertos pela garantia soberana emitida pelo

Estado Angolano e/ou se encontravam, total e/ou parcialmente, provisionados;

d) Qual valor bruto dos créditos abrangidos pela garantia soberana do Estado Angolano, e

o valor desses mesmos créditos, líquido do valor dos colaterais aos mesmos associados

(quando aplicável);

e) Se a KPMG Angola efetuou procedimentos de auditoria e/ou obteve informação com

vista a validar, com referência a 31/12/2013, a existência, validade/titularidade e a

(adequada) valorização dos colaterais associados aos créditos abrangidos pela garantia

soberana emitida pelo Estado Angolano;

f) Qual o valor dos juros a receber associados à carteira de crédito do BESA, vencidos e

vincendos (juro corrido), e dos juros moratórios, gm., a 31/12/2013, se encontrava

coberto pela garantia soberana;

g) Qual o valor respeitante a imóveis do BESA que, a 31/12/2013, se encontrava coberto

pela garantia soberana;

h) Se a KPMG Angola e/ou a KPMG avaliaram, com referência a 31/12/2013, (i) a

probabilidade de execução, total e/ou parcial, da garantia soberana emitida pelo Estado

Angolano, (ii) o respetivo valor de execução e (iii) prazo de execução;

i) Se a KPMG Angola e/ou KPMG avaliaram, para efeitos da análise sobre a imparidade

da carteira de crédito do BESA, o concreto âmbito de cobertura proporcionado pela

garantia emitida pelo Estado Angolano, tendo em conta i) o valor dos créditos cobertos

pela garantia, ii) o valor de juros (incluindo moratórios) coberto pela garantia; o
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valor dos imóveis cobertos pela garantia, iv) o valor dos colaterais associados aos

créditos cobertos pela garantia;

Qual foi o concreto âmbito do trabalho e os resultados da auditoria efetuada pela

KPMG Angola, por amostragem, sobre a, valorização (imparidade) da carteira de

crédito do BESA, e a prova de auditoria pela mesma obtida que permitiu concluir pela

adequação, à luz das IFRS (IAS 39), do valor da imparidade registada pelo BESA para

efeitos de reporte ao BES, designadamente:

i) Quais foram os critérios de seleção da(s) amostra(s) da carteira 'de Crédito do BESA

que foi analisada pela KPMG Angola, e qual a representatividade da(s) amostra(s)

selecionada(s);

ii) Em que medida e de qúe forma a Garantia soberana foi atendida no âmbitõ .da

auditoria efetuada pela KPMG Angola, por amostragem, sobre a valorização

(imparidade) do crédito a clientes do BESA;

üi)Quais foram • os resultados da análise efetuada pela KPMG Angola sobre a
valorização (imparidade) de créditos não cobertos pela Garantia soberana, e a

evidência obtida com vista a suportar a adequação, à luz das IFRS (IAS 39) do

valor das provisões constituídas pelo BESA sobre esses créditos;

iv) De que forma, no âmbito e para efeitos da revisão efetuada pela KPMG Angola

sobre a carteira de crédito do BESA, com vista a concluir sobre a adequação da

imparidade registada por esse banco (para efeitos de reporte ao BES, de acordo

com as II -RS), foram ultrapassadas as deficiências detetadas no controlo interno

do BESA, ao nível do processo de crédito, e reportadas à KPMG (melhor

identificadas no pont9 623 supra);

v) Qual o valor dos créditos e/ou representatividade na amostra da carteira de crédito

analisada, relativamente aos quais não foram disponibilizados os contratos

assinados pelos clientes;
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k) Se a KPMG Angola efetuou procedimentos • de auditoria para validar/testar,
relativamente ao crédito a clientes do BESA, outras asserções relevantes para além da

"valorização" (em concreto, as asserções "Existência", "Direitos e Obngações" e

”Classific.4 -go").

663. A KPMG não documentou, nos seus papéis de trabalho, informação que permitisse

compreender a materialidade e relevância, para a situação financeira do BESA (e para a

situação financeira consolidada do BES), da Garantia Soberana emitida pelo Estado

Angolano a favor do BESA. (fls. 1722-1743; 3528; Dvd a fls. 4992, maxime pasta

BESConsoli dad o20 I 3", subpasta "6Stunmary0fComponentReporting_GroupAudit")

664. A KPMG não documentou, nos seus papéis de trabalho, a sua posição final e/ou

julgamento, e respetivas bases de suporte, sobre a fiabilidade, adequação e suficiência do

trabalho efetuado, prova de auditoria obtida e condusões reportadas pela KPMG Angola

sobre adequada valorização (ímparidade), para efeitos das contas consolidadas do BE, do

crédito a clientes do "componente" BESA. (fls. 1722-1743; 3528; Dvd a fls. 4992, maxime pasta

"BESConsolidado2013", subpasta

"6Surnmary0fComponentReporting_GroupAudit")

665. Em suma: a KPMG não documentou adequadamente, nos seus papéis de trabalho

referentes à auditoria sobre o exercício de 2013 do Grupo BES, de forma a suportar a sua

opinião, os procedimentos de auditoria efetuados, os resultados desses procedimentos e a

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

"componente" BESA, as asserções "existência", "integralidade”, "direitos e obrigações" e

valorização", nem o julgamento por si efetuado (e/ou os fundamentos da sua conclusão)

sobre a suficiência do trabalho efetuado (e prova de auditoria obtida). (ifs. 1004-1186,

maxime (15.1113-1114; 3307-3313, maxiine as. 3309v; 3507-3522; 1722-1743; 3528; 1655-1685,

maxime fls. 1677; 4877-4937, maxime fls. 4878, Dvd a fls. 4992, maximt pasta"BESConsolidado2013",
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subpasta

"6Surrunary0fComponentReporting_GroupAudit")

666. A informação documentada pela KPMG nos seus papéis de trabalho, relativa à auditoria

efetuada pela KPMG Angola, com referência a 31/12/2013, sobre o crédito a clientes do
‘`componente" BESA, e à verificação e/ou avaliação efetuada pela KPMG desse trabalho,

não permite avaliar nem concluir terem sido efetuados (pela KPMG Angola)

procedimentos de auditoria sobre o crédito a clientes do BESA, e pela KPMG obtida e

analisada informação relativa aos procedimentos efetuados, que permitissem (à KPMG)

concluir, para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES,

(i) que o valor da ixnparidade registada pelo BESA para efeitos de reporte ao BES era, de

acordo com as 1FRS, adequado, (ii) não existirem distorções materiais (à luz, da

materialidade global. definida pela KPMG para efeitos da auditoria sobre as contas

consolidadas do BES) na informação financeira referente ao BESA que foi objeto de

consolidação nas contas de 2013 do Grupo BES, decorrentes da inadequada valorização do

crédito a clientes desse componente. (fls. 1004-1186, maxime fis.11I3-1114; 3307-33 1 3, maxime

fls. 3309v; 3507-3522; 1722-1743; 3528; 4)55-1685, maxime fls. 1677; 4877-4937, maxime fls. 4878,

Dvd a fls. 4992, maxime pasta"BESConsolidado2013",

a6Summary0fComponentReporting_GroupAudit")

subpasta

667. A informação. documentada pela KPMG nos seus papéis, de trabalho, relativa à auditoria

efetuada pela KPMG Angola, com referência a 31/12/2013, sobre o Crédito a clientes do

componente BESA, e à verificação e/ou avaliação efetuada pela KPMG desse trabalho, não

permite avaliar nem conduit terem sido efetuados (pela KPMG Angola) procedimentos de

auditoria, nem ter sido obtida e analisada, pela KPMG informação relativa ao trabalho

efetuado, que, face à materialidade do referido ativo, à importância da componente a que o

mesmo respeitava (o BESA), ao risco de distorção material inerente à rubrica em questão, a

habilitassem a concluir que as demonstrações financeiras consolidadas de 2013 do BES
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apresentavam, de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente

relevantes, a respetiva situação financeira consolidada em 31/12/2013. ( fl s .  1004-1186,

maxime fls.1113-1114; 3307-3313, maxime fls. 3309v; 3507-3522; 1722-1743; 3528; 1655-1685,

mix/me fls. 1677; 4877-4937, max/me (Is. 4878, Dvd a (ls. 4992, maxime pasta"BESConsolidado201 3",

subpasta

"6,Surnmary0fComponentReponing_GroupAudit")

668. A KPMG emitiu, em 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício

de 2013, afirmando que estas "apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os

aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do BES, o resultado

consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as alterações no

capitais próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa dessa entidade, em

confarmidade com as IFRS (...)".(fis. 1004-1 1 86, MaXiMe fl s .  1113-1114)

669. A KPMG, relativamente à auditoria efetuada, com referência a 31/12/2013, através de

KPMG Angola, sobre o crédito a clientes do "componente" BESA (principal ativo desse

componente do Grupo BES), e à avaliação e/ou verificação efetuada pela Arguida desse

trabalho, não elaborou nem conservou documentação suficiente para o CNSA examinar

convenientemente o seu trabalho, enquanto ROC/auditor responsável pela auditoria sobre

as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BES referentes ao exercício de 2013.

((Is. 1722- 1743; 3528; Dvd a fls. 4992, maxim(' pasta"BESConsolidado2013",subpasta

"6Summary0fComponentReporting_GroupAudit", (ls. 110-228)

670. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos supra descritos, os quais

são factos próprios, em que interveio e que praticou. Com efeito, ( fl s .  1004-1186, maxime

fls. 1 1 1 3-1 1 14; 3307-3313, max/inc fls. 3309v; 3507-3522; 1722-1743; 3528; 1655-1685, =Mae fls.
1677; 4877-4937, max/inc fls. 4878, Dvd a (ls. 4992, maxime pasta "BESConsolidado201 3", subpasta

"6Stmunary0fComponent R ep o rt i ng_Group Au d it")
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671. A KPMG sabia que:

a) Definiu, no âmbito da conceção do seu plano da auditoria sobre o exercício de 2013 do

Grupo BES, o BESA como um componente significativo do Grupo BF -g, por considerar

tratar-se de um componente corn importância financeira individual para o Grupo BES;

b) .A KPMG Angola identificou a inadequada valorização (imparidade) do crédito a

clientes do BESA como um risco significativo de distorção material;

c) A 31/12/2013, o valor de provisões para créditos de liquidação duvidosa e crédito

vencido acumuladas pelo BESA era de 240.32Imilhares de USD;

d) A 31/12/2013, o valor das provisões para créditos vencidos e de liquidação duvidosa

constituídas pelo BESA (240.321 milhares de USD) correspondia (apenas) a cerca de

3% do valor total do crédito (bruto) concedido pelo BESA a clientes;

e) O valor da imparidade registada pelo BESA (no balanço remetido ao BES para efeitos

de consolidação), com referência a 31/12/2012, era equivalente ao valor das provisões

acumuladas pelo BESA para créditos vencidos e de cobrança duvidosa;

f) O valor da rubrica "Crédito a Clientes" do balanço referente ao BESA que foi

considerado pelo ÊES na preparação das respetivas demonstrações financeiras

consolidadas (5.712.367 milhares de euros), correspondia ao valor em euros do valor

(bruto) do crédito a clientes do BESA, deduzido do valor da referida imparidade;

g) Documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de

2013 do Grupo BES, o trabalho efetuado e a prova de auditoria 'obtida pela KPMG

Angola sobre o crédito a clientes do BESA nos termos revelados pelo documento

"1---lighlights Completion Memorandum - Audit"de 4 de abril de 2014;

h) Não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de

2013 do Grupo BES, os factos descritos nos pontos 662 a 664 supra;

i) A informação documentada nos seus papéis de trabalho não permitia a um

revisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio do componente BESA e do
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trabalho desenvolvido pelo auditor, compreender i) o âmbito e os resultados dos

procedimentos de auditoria efetuados e a prova de auditoria concretamente obtida pela

KPMG, através da KPMG Angola, com vista a suportar, relativamente ao crédito a

clientes do BESA, as asserções "existência, "integralidade", "direitos e obrigações" e

"valorização"; as bases de suporte do julgamento efetuado pela KPMG (e/ou

fundamentos da sua conclusão) quanto à suficiência do trabalho efetuado e prova

obtida, para efeitos da opinião por si emitida sobre as demonstrações financeiras

consolidadas de 2013 do BES;

j) Emitiu, em 9 de abril de 2014, a. Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2013, afirmando que estas "apresentam de forma verdadeira e apropriada,

em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do

BES, o resultado consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as

alterações no capital's próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caiga dessa

entidade, em conformidade com as IFRS ( ..)";

k) Relativamente à auditoria efetuada, corn referência a 31/12/2013, através de KPMG

Angola, sobre o crédito a clientes do "componente" BESA (principal ativo desse

componente do Grupo BES), e à avaliação e/ou verificação efetuada pela Arguida desse

trabalho, não elaborou nem conservou documentação suficiente para o CNSA examinar

convenientemente o seu trabalho, enquanto ROC/auditor responsável pela revisão legal

das contas/auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BES

referentes ao exercício de 2013. •
(fIs. 1004-1186, maxime fls.I113-1114; 3307-3313, maxime fls. 3309v; 3507-3522; 1722-1743;

3528; 1655-1685, maxirne fls. 1677; 4877-4937, maxime fls. 4878, Dvd a fls. 4992, maxime

pasta"BESConsolidado20 I3", subpasta

"6Summary0fComp on entReporting_GroupAudit")
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672. A KPMG quis pratícar os factos supra descritos. (fls. 1004-1186, max/me fls.1113-1114; 3307-

3313, ~time l i s. 3309v; 3507-3522; 1722-1743; 3528; 1655-1685, max/me fls. 1677; 4877-4937,

Maxine fls. 4878, Dvd , a fls. 4992, 1772X1.171C pasta `13ESConsolidado2013", subpasta

"6.Sunimary0fComp on entReporting_GroupAudit")

(ii) Da não documentação, pela KPMG, nos seus papéis de trabalho, de informação sobre factos

importantes que eram do seu conhecimento, relativos ao crédito a clientes do BESA

673. A KPMG não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2013 do Grupo BES, informação sobre factos importantes, relativos à situação

da carteira de crédito do BESA em 31/12/2013, que eram do seu conhecimento ã data

ern que emitiu a sua opinião sobre as referidas demonstrações.

674. A KPMG tinha conhecimento, pelo menos desde janeiro de 2014, que:

a) Durante o segundo semestre de 2013, a Comissão Executiva do BESA apurou a

existência de i) créditos, no valor de cerca de 5,4 mil milhões de USD, cuja recuperação

foi considerada duvidosa, ii) crédito vencido de valor superior a 1,8 mil milhões de

USD, e juros vencidos e juros de mora de valor superior a 500.000.000,00 de USD;

b) Para além de. questões relacionadas com incertezas quanto à existência, validade,

valorização e possibilidade de execução das garantias associadas a alguns dos referidos

créditos (considerados de recuperação duvidosa), as dúvidas sobre a recu.perabilidade do

seu valor estavam sobretudo relacionadas com o facto de •existir um grau relevante de

desconhecimento relativamente à identificação de mutuários, finalidade de utilização de

créditos e às (eventuais) garantias obtidas pelo BESA;

c) O desconhecimento relativamente à identificação de mutuários, finalidade do's créditos

e às (eventuais) garantias decorria, nuns casos, da inexistência de dossiers de crédito,

incluindo informação sobre os mutuários, propostas e aprovações de crédito, finalidades
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dos créditos e garantias existentes, e, noutros casos, do facto de uma análise aos

movimentos financeiros associados aos créditos em causa ter permitido concluir que os

mesmos não se haviam destinado a financiar atividades económicas ou a aquisição de

ativos, tendo, .ao invés, sido objeto de transferências, internas e externas, bem como de

levantamentos em numerário de valor avultado, não se reconhecendo nos mutuários

capacidade de. geração de receitas ou de liquidificação de ativos que permitissem

recuperar os montantes em dívida;

d) Havia sido identificado, com referência a 31/08/2013, um grupo de clientes, num

total de cinco empresas (as sociedades

e

cujos acionistas e beneficiários económicos efetivos eram

desconhecidos, e que, no seu conjunto, teriam beneficiado de financiamentos do BESA

na ordem dos 840 milhões de USD, com a finalidade da aquisição de imóveis ("Torres.

Sky"), mas que, segundo teriam apurado os serviços do BESA, apenas cerca de 360

milhões teriam sido utilizados para essa finalidade, criando um gap/vazio financeiro

traduzido no desconhecimento sobre o destino dado a cerca de 402 milhões de USD

dos financiamentos concedidos;

e) A situação referida na alínea anterior encontrava-se, à data, agravada pelo

aprofundamento entretanto efetuado pelos serviços do BESA aos movimentos

financeiros ligados às referidas sociedades, na medida em que se havia apurado que

outras sociedades beneficiárias de créditos no BESA haviam, transferido, no seu

. conjunto, mais de 343 milhões de USD para esses clientes ("Clientes da Administração

Identificados"), o que perfazia um potencial de total de montantes por explicar,

relativamente a este conjunto de sociedades, de 745 milhões de USD;

f) Havia sido identificado, com referência a 31/08/2013, um conjunto de seis operações,

associadas a cinco sociedades (compreendidas num grupo denominado "Clientes da

Administração Identificados"), no montante global de 648 milhões de USD, com a
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documentação incompleta, em que não existiam os contratos e as aprovações dos

respetivos créditos;

g) Haviam sido identificados, coin referência a 31/08/2013, créditos no

valor de cerca de 1.500 milhões de USD, com o • capital vencido de 400 milhões de

USD, que teriám sido objeto de transferências internas e externas, bem como de

levantamentos em numerário de valor avultado, relativamente aos quais não havia sido

encontrada qualquer finalidade económica, comercial ou industrial, muito embora,

nalguns casos, tivessem sido identificadas garantias que poderiam colateralizar parte dos

créditos, cuja formalização e efetivo valor teriam, contudo, de ser ainda validados;

h) Haviam sido identificados, com referência a 31/08/2013, créditos (da

responsabilidade da anterior gestão), no valor de cerca de 1.300 milhões de USD,

relativamente aos quais não existiam no BESA: i) dossiers de identificação dos clientes,

ii) informação sobre os acionistas e/ou beneficiários económicos efetivos das

sociedades beneficiárias dos créditos, iii) informação sobre a/s finalidade/5 dos créditos

concedidos; iv) informação sobre (eventuais) garantias associadas aos créditos
•("Clientes da Administração Não Identificados").

675. Os factos supra descritos eram importantes, e respeitavam a matérias e julgamentos

significativos, designadamente:

i. Respeitavam aos fundamentos das dificuldades de recuperação do valor de créditos do

BESA a clientes, que haviam sido detetadas no segundo semestre do exercício de 2013,

pela Comissão Executiva desse banco;

Respeitavam a factos com impacto na auditoria efetuada sobre a carteira de crédito do

BESA, principal ativo desse componente do BES, que foi definido pela KPMG como

um componente significativo, atenta a respetiva importância financeira individual para o

Grupo BES;
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Constituíam indícios de fraude e de derrogação dos controlos do BESA pela sua

anterior gestão, com impacto nas conclusões documentadas pela KPMG no âmbito das

auditorias efetuadas com referência aos exercícios anteriores (.maxime, no âmbito da

auditoria sobre o exercício de 2012 do Grupo BES);

iv. A sua documentação, nos papéis de trabalho de trabalho da KPMG, era necessária para

'assegurar a compreensão: i) da natureza, gravidade e dimensão dos problemas detetados

na carteira de crédito do BESA, no segundo semestre do exercício de 2013, ii) da

relevância, para a situação financeira do BESA (e para a posição financeira consolidada

do BES a 31/12/2013), da garantia soberana emitida pelo Estado Angolano a favor

do BESA; • iii) da base de suporte do julgamento efetuado pela KPMG (e/ou os

fundamentos da sua condusão), no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as

demonstrações financeiras consolidadg do Grupo BES, quanto à suficiência e

adequação, como prova de auditoria de suporte à adequada valorização do crédito a

clientes do BESA, da informação que lhe foi reportada pela KPMG Angola (maxime

através do Highlights Completion Memorandum de 4 de abril de 2014) e por si

documentada nos seus papéis de trabalho.

676. A KPMG não documentou, contudo, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria

sobre o exercício de 2013 do Grupo BES, os factos supra descritos.

677. A KPMG emitiu, em 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício

de 2012, afirmando que estas "apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os

aspectos materialmente relevantes, a posiçio financeira consohdada do BES, o resultado

consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as alterações no

capitais próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa dessa entidade, em

conformidade com as ll-RS
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678. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos supra descritos, os quais

são factos próprios, em que interveio e que praticou.

679. A KPMG sabia que:

a) se tinham verificado os factos descritos no ponto 731 supra;

b) os factos descritos no ponto 731 supro cram importantes e respeitavam a matérias e

julgamentos significativos;

c) não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercido de

2013 do Grupo BES, factos importantes que eram do seu conhecimento à data em que

emitiu a sua opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes

ao exercício de 2013.

680. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.

SUBDIVISÃO HI — DA AUDITORIA EFETUADA (PELA KPMG ANGOLA) SOBRE A CARTEIRA DE

IMÓVEIS DO BESA (ASSERÇÕES "EXISTÊNCIA", "DIREITOS E OBRIGAÇÕES" E "VALORIZAÇÃO")

(a) Da informação documentada nos papéis de trabalho da KPMG, relativamente à auditoria

efetuada sobre a carteira de imóveis do BESA

681. 0 BESA relevou, com referência a 31/12/2013, na rubrica "Ativos Não Correntes

Detidos para Venda" do seu balanço (elaborando segundo as IFRS, remetido ao BES para

efeitos de consolidação), os seguintes imóveis, pelos seguintes valores:
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Imóvel 31,12.2013
(_milhares de USD)

Edifício Muxima 72.927
Imóvel Kanhangulo 16.391

Eixo Viário (Loanda Tower) 315,597
Magestic Towers (Torres Oceano) 277.750

Terreno Futungo Belas 253.331
Fazenda dos Mangais 7.412.

Hotel Sovo, 16.500
Torres Maravilha 30.000

Ski' Fitness
'(ilha

27.280
Ilha Ruca de Luanda) 16.491

Terreno em Sangano 40.000
Total 1.073.678

682. Os referidos imóveis foram relevados na rubrica ".Ativos Não Correntes Detidos para

Venda" do balanço referente ao BESA, considerado pelo BES (antes de ajustamentos de

consolidação) para efeitos de preparação dás respetivas contas consolidadas relativas a

2013, pelo valor de 778.535 milhares de euros.

683. A KPMG documentou nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício

de 2013 do Grupo BES (maxime, através do documento "Highlights Completion

Memorandum", de 4 de abril de 2014), ter-lhe sido transmitida pela KPMG Angola,

relativamente aos i) os riscos identificados, ii) procedimentos de auditoria efetuados, iii)

respetivos resultados e iv) conclusões da KPMG Angola, sobre a existência, titularidade e

valorização da carteira de imóveis do BESA, a informação constante dos pontos 620 e 677

supra.

684. A informação que a KPMG documentou nos seus papéis de trabalho, relativa à auditoria

efetuada pela KPMG Angola sobre a existência, titularidade e valorização dos imóveis

registados no balanço do BESA, e à verificação e/ou avaliação efetuada pela KPMG desse
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trabalho, não permite a um revisor/auditor experiente sem conhecimento prévio do BESA

e 'clo trabalho desenvolvido pelo auditor:

a) compreender o âmbito/extensão e os resultados dos procedimentos efetuados e a prova

de auditoria .concretamente obtida relativa à existência, titularidade e valorização dos

imóveis do BESA, entre os quais os • registados na rubrica " Ativos Não Correntes

Detidos para Venda" do balanço do BF -SA;

b) avaliar se foram efetuados procedimentos de auditoria e obtida e analisada informação

que permitissem à KPMG concluir sobre a adequada valorização (impanidade), de

acordo com as 1FRS, dos imóveis registados o balanço do BESA, entre os quais. os

imóveis relevdos rubrica "Ativos Não Correntes Detidos para Venda" do balanço do

BESA;

c) compreender as bases de suporte do julgamento reportado pela KPMG Angola à

KPMG, de que, não obstante as situações detetadas de falta de documentação de

• suporte à existência e titularidade de imóveis, foi obtida a evidência de auditoria

necessária para sanar e eliminar as reservas relativas a esses temas (incluídas nos

relatórios de auditor independente sobre as contas, individuais e consolidadas, de 2012

do BESA);

d) avali2r e concluir terem sido efetuados pela KPMG Angola procedimentos de auditoria,

e pela KPMG obtida e analisada informação relativa ao trabalho efetuado, que, face ao

risco significativo existente e identificado pela KPMG Angola, permitissem (à KPMG)

concluir sobre a existência, titularidade e valorização dos imóveis reconhecidos no

balanço do BESA (considerado pelo BES para efeitos de consolidação).

685. A KPMG Angola não fez constar no "Highlights Completion Memorandum" de 4 de

abril de 2014, e a KPMG não documentou, através de outro meio, nos seus papéis de

trabalho, se lhe foi transmitida (pela KPMG Angola) e por si analisada e/ou avaliada
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informação sobre os seguintes factos, respeitantes à auditoria efetuada sobre a carteira de

imóveis do BESA, com referência a 31/12/2013:

a) Quais foram os imóveis relativamente aos quais não foi possível obter documentação

comprovativa da respetiva titularidade pelo BESA, em que rubrica/s os mesmos se

encontravam registados e por que valor se encontravam relevados no balanço do BESA

(remetido ao BES e por este considerado para efeitos de preparação das respetivas

demonstrações financeiras consolidadas);

b) Que critérios foram utilizados, na seleção da amostra de imóveis sobre os quais foram

desenvolvidos procedimentos de inspeção "in loco" com vista a suportar a respetiva

"existência", e qual a representatividade da amostra selecionada;

c) Qual a concreta natureza/tipo de custos que foram considerados pela KPMG Angola

para validar a titularidade pelo BESA de imóveis de "uso não próprio";

d) Quais os imóveis de "uso não próprio" relativamente aos quais o procedimento de

validação de faturas não foi suscetível de aplicação, de que forma foi ultrapassada,

nesses casos, a impossibilidade de obter documentação comprovativa da respetiva

titularidade pelo BESA, em que rubrica/s do balanço do BESA esses imóveis se

encontravam registados e qual o valor por que se encontravam relevados;

e) Quais os factos que determinaram a cobertura, pela garantia soberana, emitida pelo

Estado Angolano, de imóveis reconhecidos pelo BESA no seu balanço, quais os termos

e/ou condições da cobertura proporcionada pela garantia sobre os referidos imóveis,

que asserções foram validadas com base na referida garantia soberana e de que forma a

existência da garantia permitia concluir favoravelmente sobre as asserções em causa

(maxime, sobre as asserções"existência " e " direitos e obrigações");

Quais os imóveis que se encontravam cobertos pela garantia soberana emitida pelo

Estado Angolano, qual o valor por que se encontravam relevados no balanço do BESA e

qual o valor (desses imóveis) que se encontrava coberto pela garantia soberana,
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g) de que forma as avaliações obtidas, em 2013, pela KPMG Angola, permitiam

ultrapassar, para efeitos das contas consolidadas do BES referentes ao exercício de

2013, a falta de informação e/ou documentação, de suporte à valorização de imóveis,

que deu origem a UlTia reserva na opinião da KPMG Angola sobre as contas estatutárias

do BESA referentes ao exercício de 2012 (considerando que, no âmbito da auditoria

sobre o exercício de 2012 do BESA, já tinham sido obtidas avaliações de imóveis);

h) os critérios e pressupostos*(v.g. datas de referência das avaliações, percentagens de

acabamento consideradas, custos diretos e indiretos estimados) utilizados nas avaliações

disponibilizadas pelo BESA à KPMG Angola, numa ótica de valor atual, e numa ótica

de projeto concluído;

i) as diferenças registadas entre o valor de avaliação dos imóveis no seu "estado atual" (à

data) e (i) o seu valor contabilístico e (ii) o respetivo valor de avaliação estimado numa

ótica de projeto concluído;

j) se foi efetuada pela KPMG Angola uma análise e/ou validação dos critérios e

pressupostos utilizados nas avaliações imobiliárias disponibilizadas pelo BESA.

686. A KPMG tinha conhecimento, à data da emissão da sua opinião sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do BES referentes a 31/12/2013, que o valor contabilístico, a

31/12/2013, dos imóveis"Eixo Viário","Magestic Towers (Torres Oceano)","Futungo

de Belas" e "Sky Fitness" compreendidos na rubrica "Ativos No Correntes Detidos para

Venda" do balanço BESA, incluía o valor de adiantamentos para obra futura.

687. 0 facto de o valor de avaliação dos referidos imóveis, muna ótica de projeto concluído, ser

superior ao respetivo valor contabilístico a 31/12/2013, e a expectativa da Comissão

Executiva do BESA de que o valor futuro desses ativo, após a conclusão dos projetos, seria

recuperável, não eram suficientes para a KPMG Angola e/ou a KPMG poderem concluir

pela sua adequada valorização, de acordo com as IFRS (9u seja, que, de acordo com as
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IFRS, não existiam distorções materialmente relevantes sobre a valorização dos referidos

imóveis).

688. A KPMG Angola não fez constar no "Highlights Completion Memorandum" de 4 de

abril de 2014, e a KPMG não documentou, através de outro meio, nos seus papéis de

trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de 2013 do Grupo BES (i) se a KPMG

Angola obteve evidência sobre a efetiva natureza dos valores, respeitantes aos imóveis

referidos no ponto 742 supra,contabilizados no balanço do BESA (remetido ao B-F -g e por

este considerado para efeitos de consolidação), e (ii) se foi obtida evidência adicional (para

além das avaliações) de que esses ativos não se encontravam em imparidade,

nomeadamente:

i. Relativamente ao custo de construção, se foram verificados os custos efetivamente

incorridos pelo BESA à data do balanço, para colocar cada um dos referidos imóveis no

seu estado atual (à data de balanço), e as diferenças registadas entre esses valores e o

"justo valor" dos imóveis, ou seja, os "valores atuais" de avaliação dos referidos imóveis

(e se foi assumida como imparidade o eventual défice que daí pudesse ter resultado);

Quanto aos valores de eventuais adiantamentos, na medida em que os mesmos não

faziam parte do .custo de construção do(s) imóveis, se foi obtida evidência de que o

valor contabilístico dos adiantamentos por conta de obra futura (i.e., que não haviam

ainda sido utilizados para colocar os imóveis no respetivo estado atual): i)se encontrava

suportado por um contrato ou outro instrumento que atribuísse ao BESA urn direito de

obter ativos e/ou serviços; h) e que esse direito não se encontrava em imparidade

(avaliando, por exemplo,, se o suporte contratual e o orçamento que serviram de base

ao(s) adiantamento(s) efetuado(s) se encontrava a ser cumprido, se não existíam

"desvios" face ao contratado que colocassem em causa a recuperabilidade do valor do(s)

adiantamento(s), e o risco de crédito da contraparte).
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689. A KPMG não obteve prova de auditoria, apropriada e suficiente, documentada nos seus

papéis de trabalho, sobre a adequada valorização, à luz das 1FRS, dos imóveis "Eixo

Vidrio", "Magestic Towers (Torres Oceano)", "Futungo de Belas" e "Sky Fitness"

relevados no balanço do BESA (considerada pelo.BES para efeitos de consolidação).

690. 0 valor, individual e global, pelo qual os referidos imóveis se encontravam relevados no

balanço do BESA, e pelo qual foram relevados, pelo BE:5, na rubrica "Ativos NJ°

Correntes Detidos Para Venda" do respetivo balanço consolidado referente a .2013, era

superior ao nível de materialidade global definida pela KPMG no á'mbito e para efeitos da

auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes a 2013 (€

20.000.000,00).

691. A KPMG emitiu, em 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e Relatório e

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício

de 2013.

692. A KPMG fez constar na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2013, a seguinte

opinião:

as referidas demonstrações financeiras consolidadas apresentam de forma verdadeira e

apropriada, ,em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira

consolidada do Banco Espirito Santo, S.A., em 31 de dezembro de 2013, o resultado

consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as alterações no

capital's próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa no exercício &do

naquela data, em conformidade com as IFRS, tal como adoptadas na União Europeia e a

informação nelas constante é completa, verdadeira, atual clara, objetiva e licita".
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693. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos supra descritos, os quais

são factos próprios, em que interveio e que praticou.

694. A Arguida sabia que:

a) Definiu, no âmbito da conceção do seu plano da auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas de 2013 do BES, o BESA como um componente significativo

do Grupo BES, por considerar tratar-se de um componente com importância financeira

individual para o Grupo BES;

b) Documentou nos seus papéis de trabalho, referentes à auditoria sobre o exercício de

2013 do Grupo BES, o trabalho efetuado e a prova de auditoria obtida (pela KPMG

Angola) sobre os imóveis registados no balanço do BESA, nos termos revelados pelo

documento "Highlights Completion Memorandum - Audit" de 4 de abril de 2014;

c) Existia um risco significativo, identificado pela KPMG Angola, associado: i) ao valor

realizável da carteira de imóveis do BESA; e à (in)existência de documentação

comprovativa da existência e titularidade dos imóveis detidos pelo BESA;

d) Não documentou nos seus papéis de trabalho os factos descritos no ponto 745 supra;

e) A informação documentada nos seus papéis de trabalho não era suficientemente

completa para permitir a um revisor/auditor experiente sem conhecimento prévio do

componente BESA e do trabalho desenvolvido pelo auditor:

i) compreender .o âmbito/extensão dos procedimentos de auditoria efetuados, os

respetivos resultados e a prova de auditoria concretamente obtida relativa à

existência, titularidade e valorização dos imóveis reconhecidos no balanço do BESA,

entre os quais os registados na rubrica "Ativos Nio Correntes Detidos para Venda";

avaliar e concluir terem sido efetuados (pela KPMG Angola) procedimentos e

obtida prova de auditoria, e pela KPMG obtida e analisada informação relativa ao
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trabalho efetuado,. que permitissem (à KPMG) concluir sobre a adequada

• valorização (impanidade), de acordo com as IFRS, dos imóveis registados o balanço

do BESA, entre os quais os imóveis relevados rubrica "Ativos Não Correntes

Detidos para Venda" do balanço do BESA;

iii) compreender as bases de suporte, do julgamento reportado pela KPMG Angola à

KPMG, por esta validado, de que não obstante as situações detetadas, de falta de

documentação de suporte à existência e titularidade de imóveis, foi obtida a

evidência de auditoria necessária para sanar e eliminar as reservas relativas a esses

temas (incluídas nos relatbrios de auditor independente sobre as contas, individuais

e consolidadas, do BESA references a 2011 e 2012);

iv) concluir terem sido efetuados pela KPMG Angola procedimentos de auditoria, e

pela KPMG obtida e analisada informação e relativa aos procedimentos efetuados e

respetivos resultados, que permitissem (à KPMG) concluir sobre a existência,

titularidade e adequada valorização dos imóveis reconhecidos no balanço do BESA

(considerado pelo BES para efeitos de consolidação nas respetivas demonstrações

financeiras);

f) 0 BESA relevou na rubrica "Ativos Não Correntes Detidos para Venda" do seu

balanço, com referência a 31/12/2013, (i) um imóvel designado "Eixo Vario", pelo

valor de 315.597 milhares de USD, (ii) um imóvel designado "Magestic Towers

(Torres Oceano)", pelo valor de 277.750 milhares de USD, (iii) um imóvel designado

"Futungo de Belas", pelo valor de 253.331 milhares de. USD, e (iv) um . imóvel

designado"Sky Fitness", pelo valor de 27.280 milhares de USD;

g) Os imóveis referidos foram. relevados na rubrica "Ativos Não Correntes Detidos para

Venda"do balanço consolidado do BES;

h) Não' documentou nos seus papéis de. trabalhos referentes à auditoria sobre o exercício

de 2013 do Grupo BES, terem sido efetuados (pela KPMG Angola) procedimentos de

auditoria, e por si obtida e analisada informação (relativa aos procedimentos efetuados
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Pela KPMG Angola e respetivos resultados) que lhe permitissem concluir sobre a
adequada valorização, à luz das IFRS, no balanço do BESA (considerado pelo BES para

efeitos de consolidação), dos imóveis "Eixo Viário", "Magestic Towers (Torres

Oceano)", "Futungo de Belas" e"Sky Fitness";

i) O valor, individual e global, pelo qual os imóveis "Eixo Viário", "Magestic Towers

(Torres Oceano)' , "Futungo de Belas" e "Sky Fitness" se encontravam relevados no

balanço do BESA, e pelo qual foram relevados, pelo BES, na rubrica "Ativos Nbo

Correntes Detidos Para Venda" do respetivo balanço consolidado referente a 2013, era

superior à materialidade global definida pela KPMG no irnbito e para efeitos da

auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2013;

j) Emitiu, em 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2013, afirmando que estas apresentam de forma verdadeira e apropriada,

em todos os aspectos materialmente relevantes, a posiçio financeira consolidada do

BES, o resultado consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as

alterações no capitais próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa dessa

entidade, em conformidade com as 'FRS, tal como adoptadas na Unijo Europeia e a

informação nelas constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e licita".

695. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.

(b) Da prova de auditoria de suporte às asserções "exist&icia"e "direitos e obrigaç5es» de imóveis/ativos

respeitantes ao BESA, no valor de 11.991.244 milhares de AOA, eda não inclusão de MU reserva (por limitação de

ãmbito) na opinião sobre as demonstrações fmanceiras consoliAsuks do BES referentes ao exercício de 2013

696. 0 BESA relevou na rubrica"Imobilizado Corpóreo (em curso)" do seu balanço (elaborado

segundo o CONTIF) a 31/12/2013, pelo montante de 7.190.235 milhares de AOA
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(73.656 milhares de USD, considerando a taxa de câmbio AOA/USD: 97,61900), os

seguintes imóveis:

a) terreno"Altiplan Cacuaco";

b) terreno " Altiplan — Kwanza Salt;

c) terreno" Altiplan — Talatona";

d) terreno"Altiplan — Malange";

e) terreno"Altiplan — Ulge"; •

f) terreno"Altiplan - Kwanza Norte";

g) terreno"Altiplan —

h) terreno"Altitplan — Moxico";

terreno"Altiplan — Kuando Kubango".

697. 0 referido conjunto de imóveis foi relevado no balanço do BESA remetido ao BES e por

este considerado para efeitos de preparação das respetivas demonstrações financeiras

consolidadas referentes ao exercício de 2013.

698. 0 BES relevou os referidos imóveis no seu balanço consolidado referente ao exercício de

2013.

699.  0 BESA relevou na rubrica "Outros Valores — Devedores Diversos" do seu balanço a

31/12/2013, pelo valor de 4.801.009 milhares de AOA (49.181 milhares de USD,

considerando a taxa de câmbio AOA/USD: 97,61900), um saldo com a descrição

"E,SCOM".

700.  0 referido con¡unto de imóveis foi relevado no balanço do BESA remetido ao BES e por

este considerado para efeitos de preparação das respetivas demonstrações financeiras

consolidadas referentes a 2013.
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701.  0 BES relevou os referidos imóveis no seu balanço consolidado referente ao exercício de

2013.

702. A KPMG tinha conhecimento de que, a 31/12/2013, se encontravam cobertos pela

Garantia Soberana, entre outros, os seguintes imóveis/ativos reconhecidos no balanço do

BESA:

i) "Terreno em Sangano", registado na rubrica"Bens Nb o de Uso Próprio" do balanço do

BESA, e coberto (integralmente) no valor de 40.000 milhares de USD;

ii) Terrenos "Altiplan", registados na rubrica "Imobilizado Corpóreo — Imóveis em

Curso" do balanço do BESA, e cobertos no valor (parcial) de 6.805.938 milhares de AOA

/ 69.719 milhares de USD;

iii) Saldo"Escom", registado na rubrica "Outros Valores - Devedores Diversos" e coberto

(parciahnente) no valor de 4.783.311 milhares de AOA/49.000 milhares de USD.

703. A KPMG tinha conhecimento de que a Garantia Soberana (apenas) cobria, relativamente a

esses imóveis, "a diferença entre o preço efetivo de venda e opreço garantido".

704. A KPMG tinha conhecimento que a KPMG Angola, com referência a- 31/12/2013,

continuava a no conseguir efetuar procedimentos e obter informação que permitissem

concltiir sobre a existência e titularidade dos imóveis/ativos "Altiplan" e Esc -0m".

705. A KPMG tinha conhecimento de que a Garantia Soberana no permitia, face aos

termos/condições da cobertura pela mesma proporcionada (ou seja, 4;a diferença entre o

preço efetivo de venda e o preço garantido"), concluir favoravelmente sobre as asserções

"existência" e "titularidade".

430



ictlaJtAb

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
1° Juízo — J1

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

Tcicf: 243090300 Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tributiais.org.pt

Proc. no 290/20.2YUSTR

706. A KPMG não obteve, por si e/ou através da KPMG Angola, prova de auditoria,

apropriada e suficiente, de suporte à existência e titularidade de "imóveis" relevados no

balanço do BESA pelo valor global de 11.991.244 milhares de AOA.

707 .  0 valor pelo qual os referidos ativos se encontravam relevados no balanço do BESA, e pelo

qual foram relevados no balanço (consolidado) do BES referente ao exercício de 2013, era

superior à materialidade global definida pela KPMG no âmbito e para efeitos da auditoria

sobre as demonstrações financeiras consolidadas de 20.13 do BES (€ 20.000.000,00).

708. A KPMG emitiu, em 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício

de 2013.

709. A KPMG fez constar na Certificação Legal de Contas e Relatório de Auditoria sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do BPS referentes ao exercício de 2013, a seguinte

opinião: "as refenrks demonstrações financeiras consolidadas apresentam de forma

verdadeira e apropriada, em • todos os aspectos materialmente relevantes, a posição
financeira consolidada do Banco Espirito Santo, S.A., em 31 de dezembro de 2013, o

resultado consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as alterações

no capitals próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa no exercício findo

naquela data, em conformidade com as IFRS, tal como adoptadas na Uni:io Europeia e a

informação nelas constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e licita ".

710. A KPMG não incluiu — devendo ter incluído - Lima reserva (por limitação de âmbito) na

opinião por si emitida no Relatório e Auditoria e Certificação Legal de Contas sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2013, decorrente

de não ter sido possível obter informação e/ou documentação que permitisse Concluir

431



41:"JriAzi,

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
1° Juízo — J1

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

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

Proc. n.° 290/20.2YUS'FR

sobre i) a existência e titularidade de ativos/imóveis respeitantes ao "componente" BESA,

no valor global de 11.991.244 milhares de AOA, e que foram haviam sido relevados no

balanço consolidado do BES, os efeitos, ao nível das demonstrações financeiras

consolidadas do BES, dos ajustamentos que poderiam ter-se revelado necessários caso a

referida informação tivesse sido obtida e analisada.

711. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos, os quais são

factos próprios, em que interveio e que praticou.

712. A KPMG sabia que:

a) Q BES relevou no balanço incluído nas demonstrações financeiras consolidadas

referentes a 2013, o conjunto de imóveis que o BESA relevou na rubrica "Imobilizado

Corpóreo (em curso)" do seu balanço referente ao exercício de 2013, pelo valor global

de 7.190.235.000 AOA, e que incluía os imóveis (i) terreno "Altiplan Cacuaco", (ii)

terreno "Altiplan — Kwanza Sul', (irr) imóvel/terreno Altiplan — Talatorm", (iv)

terreno "ilitipian — Malange", (v) terreno "Ahip/an — Uge", (vi) terreno "Aliplan -

Kwanza Norte'', (vii) terreno "Altiplan — (viii) terreno "Alitplan Moxico", e

(ix) terreno"Altiplan Kuando Kubango";

b) O BES relevou no balanço incluído nas demonstrações financeiras consolidadas

referentes a 2013, o ativo que o BESA relevou na rubrica "Outros Valores — Devedores

Diversos" do seu balanço referente ao exercício de 2012, pelo valor de 4.801.009

milhares de AOA, com a descrição"E,SCOM';

c) A 31/12/2013, encontravam-se cobertos pela Garantia Soberana emitida pelo Estado

'Angolano, entre outros, os seguintes imóveis/ativos reconhecidos no balanço do BESA:

i)" Terreno em Sangano", registado na rubrica "Bens Não de Uso Próprio" do balanço

do BHA, e coberto *(integralmente) no valor de 40.000 milhares de USD; Terrenos
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"Altiplan", registados na rubrica "Imobilizado Cózporeo — Imóveis em Curso" do

balanço, do BESA, e cobertos no valor (parcial) de 6.805.938 milhares de AOA/

69.719 milhares de USD; iii) Saldo "Escom", registado na rubrica "Outros Valores -

Devedores Diversos", .coberto (parcialmente) no valor de 4.783.311 milhares de

AOA/49.000 milhares de USD;

d) A Garantia Soberana emitida pelo Estado Angolano (apenas) cobria, relativamente a,

esses imóveis,"a diferença entre o preço efetivo de venda e o preço garantido";

e) A KPMG Angola não conseguiu efetuar procedimentos e/ou obter informação que

permitissem validar e/ou concluir com referência a 31/12/2013, sobre a existência e

titularidade dos imóveis/ativos "Altiplan" e Escom";

f) A Garantia Soberana. não permitia, relativamente' aos imóveis/ativos "A/tip/an" e

"Escom", concluir favoravelmente sobre as asserções "Existência" e "Direitos e

Obrigações", face aos.termos/condições da cobertura pela mesma proporcionada (ou

seja,"a diferença entre o preço efetivo de venda e o preço garantido"); •

g) Não obteve, por si e/ou através da KPMG Angola, prova de auditoria, apropriada e

suficiente, de suporte à existência e titularidade,de "imóveis" relevados no balanço do

BESA pelo valor global de 11.991.244 milhares de AOA:

h) O valor pelo qual os referidos ativos se encontravam relevados no balanço do BESA, e

pelo qual foram relevados no balanço (consolidado) do BES referente ao exercício de

2013, era superior à materialidade global definida pela KPMG no âmbito e para efeitos

da auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas de 2013. do BES;

i) Emitiu, em 9 de abril de 2014, o Relatório e Auditoria e Certificação Legal de Contas

sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de

2013, afirmando que "as referidas demonstrações financeiras consolidadas apresentam

de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a

posição financeira consolidada do Banco Espirito Santo, SA., em 31 de dezembro de

2013, o resultado consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado,
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as alterações no capitals próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa no

exercício findo naquela data, em conformidade com as 1FRS, tal como adoptadas na

Uru.ão Europeia e a informação nelas constante é completa, verdadeira, atual, clara,

objetiva e lícita".

Não incluiu urna reserva (por limitação de âmbito) na opinião por si emitida na

Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2013, decorrente de não ter

sido possível obter informação e/ou documentação que permitisse concluir sobre i) a

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

11.991.244 milhares de AOA., e que foram haviam sido relevados no balanço

consolidado do BES ii) os efeitos, ao nível das demonstrações financeiras consolidadas

do BES, dos ajustamentos que poderiam ter-se revelado necessários caso a referida

informação tivesse sido obtida e analisada.

713. A Arguida.KPMG quis praticar os factos descritos.

SUBSECÇÃO VI — DA AUDITORIA EFETUADA PELA KPMG SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES

FINANCEIRAS INDIVIDUAIS DO BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE

2013

Enquadramento

714. 0 BES aprovou e divulgou, nas suas demonstrações

financeiras individuais referentes ao exercício de 2013, o seguinte Balanço:
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Un. 1000 C
ACTIVO

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 916.143
Disponibilidades em outras instituições de crédito 147.211
Ativos financeiros detidos para negociação 1.102.11

3
Outros ativos financeiros ao justo valor através de 2.937.43
resultados 4
Ativos financeiros disponíveis para venda 6281.25

3
Aplicações em instituições de crédito 9.583.36

9
Crédito a clientes 38.558.1

54
Investimentos detidos até à maturidade 1.165.87 '

8
Derivados de cobertura
Ativos não correntes detidos paravenda 1.637.74

7
Propriedades de investimento
Outros ativos tangíveis 1.082.95

4
Ativos intangíveis 694.133
Investimentos em associadas e filiais excluídas da 2 /13 .26
consolidação O
Ativos por impostos correntes . 14.727
Ativos por impostos diferidos 1.003.73

5
Outros a tivos 2.867.47

9
TOTAL DO ACTTVO 7 L030.6

II
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CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Un. I000 €

PASSIVO:
Recursos de bancos centrais 9.305.318

Passivos financeiros detidos para negociação 999.839
Outros passivos financeiros ao justo valor através de
resultados

-

Recursos de outras instituições de crédito 5.470.806
Recursos de clientes e outros empréstimos 33.446.504
Responsabilidades representadas por. títulos 8.245.875
Passivos financeiros associados a ativos transferidos 635.609
Derivados de cobertura 86.419
Passivos não correntes detidos para venda -
Provisões 505.472
Passivos por impostos correntes 6.721
Passivos por impostos diferidos 55.417
Instrumentos representativos de capital -
Outros passivos subordinados I.034.748
Outros passivos 673.149
TOTAL DO PASSIVO 60A65.877

CAPITAL PRÓPRIO:
Capital 5.040.124
Prémios de emissão 1.059.700
Outros instrumentos de capital 191.734
Ações próprias (80I)
Reservas de reavaliação (937 813)
Outras reservas e resultados transitados 811.308
Resultado do exercício 462.568
Dividendos antecipados -
TOTAL DE CAPITAL 5.701.684
TOTAL DE PASSIVO + CAPITAL 66.167.561

715. 0 BES aprovou e divulgou, nas suas demonstrações financeiras individuais referentes

ao exercício de 2013, a seguinte Demonstração de Resultados:

Un. 1000 €
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Juros e rendimentos similares 2.247A57
Juros e encary:.,ios similares 1.852.416

. Margem financeira 395.041

Rendimentos de instrumentos de capital 302.673
Rendimentos de serviços e comissões 722.146
Encargos com serviços e comissões 274.767
Resultados de ativos e passivos avaliados ao justo valor
através de resultados

(274.972)

Resultados de ativos financeiros detidos para venda 133.629
Resultados de reavaliação cambial (16.845)

- (7.844)Resultados de alienação de outros ativós
Outros resultados de exploração (53.452)

Produto bancário 925.609

Custos com pessoal 355.431
Gastos gerais administrativos 304.992
Amortizações do exercício 81.675
Provisões liquidas. de reposições e anulações (34216)
Correções de' valor associadas ao crédito a clientes e
valores a receber de outros devedores (liquidas de
reposições e anulações)

876.224

Imparidade de outros ativos financeiros líquida de
reversões e recuperações

144.191 -

Imparidade • de outros ativos líquida de reversões e
recuperações

(15&910)

Resultado antes de impostos 643.778
Impostos

Correntes 6.197
Diferido's (187.407)
Resultado após impostos 462.568
Do qual: Resultado após impostos de operações
descontinuadas

(5.080)
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716. A KPMG emitiu, no dia 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre a informação financeira contida nas demonstrações financeiras individuais

do BES referentes ao exercício de 2013.

717. A KPMG fez constar na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria e sobre a

informação financeira contida nas demonstrações financeiras individuais do BES referentes

ao exercício de 2013, a seguinte opinião:

referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em

todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do Banco Espirito Santo,

S.A., em 31 de dezembro de 2012, o resultado das suas operações, o rendimento integral,

os fluxos de caixa e as alterações no capitais próprios no exercício findo naquela data, em

conformidade corn as NCA's, tal como definidas pelo Banco de Portugal e a informação

nelas constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita".

718. A KPMG não incluiu reservas na opinião por si emitida na Certificação Legal das Contas e

Relatório de Auditoria sobre a informação financeira contida nas demonstrações financeiras

individuais do BPS referentes ao exercício de 2013.

719. A KPMG definiu, no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras

individuais do BES relativas ao exercício de 2013: i) um nível de materialidade global de

€10.000.000,00; e ii) um nível de materialidade de execução de € 7.500.000,00.

DIVISÃO I - DA PROVA DE AUDITORIA DOCUMENTADA NOS PAPÉIS DE TRABALHO

SOBRE A ADEQUADA VALORIZAÇÃO (IMPAIUDADE) DA CONTA A RECEBER DO BESA

720. 0 BES relevou os créditos por si detidos, em 31/12/2013, sobre o BESA na rubrica

"Aplicações em Outras Instituições de Crédito" do balanço das suas demonstrações
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financeiras individuais referentes ao exercício de 2013, pio valor de 3.098.262 milhares

de euros.

721. 0 BES divulgou os créditos por si detidos, em 31/12/2013, sobre o BESA na Nota 41

(transações com partes relacionadas) do anexo às suas demonstrações financeiras

individuais referentes ao exercício de 2013, pelo valor de 3.098.262 milhares de euros.

722. Os créditos detidos pelo BES, a 31/12/2013, sobre o BESA, e reconhecidos no respetivo

balanço individual, compreendiam linhas de mercado monetário (depósitos) no valor. de

3.096.059 milhares de euros, e outros empréstimos e aplicações subordinadas no valor

global de 2.203 milhares de euros.

723. 0 BES não reconheceu, corn referência a 31/12/2013, qualquer imparidade sobre os

créditos por si detidos sobre 6 BESA.

724. A KPMG documentou nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício

de 2013. do BES;ter planeado e executado, relativamente aos saldos (do BES)- respeitantes

a aplicações em entidades subsidiárias, como era o caso do BESA, os seguintes

procedimentos:

"I. Proceder ã reconcilia0o do saldo com as subsirldri2s, sucursais e associadas

Foi efectuada a reconciliação dos diversos saldos com as respectivas subsidiárias, sucursais e

associadas, não tendo sido detectadas excepções (ver attachement HE -503 d.I deste

workbook).

2. Relativamente às subsiddrias, sucursais e associadas cuja auditoria nbo. é efectuada

directamente pela KPMG Portuga4 sal/citar a equipa da KPMG Local que providencie

informapio detalhada sobrr:
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o A natzurza das relaçõesetavnsacções entre essa mtielade do Gupo e polls

relacionadas

o O nível de envalvimento do management local e TCTVG relativamcate is transacções

de maior relerIncilmontante.

"Procedeu-se a uma leitura e análise do reporte efectuado pelos &versos escritóiio-s da

KPMG, não tendo sido detectadas situações que indiciem a existência de transacções não

usuais com partes relacionadas ou em que nib, tenha existido um nível de envolvirnento

adequado do management local e TCWG locals na análise e aprovação das mesmas — ver

actividades 5.I dos workbooks BF,S Consolidado e BES Individual (secção VI.ZI dos

highlights memorandums recebidos dos vários component auditors).

3. Relativamente às aplicações efectuadas em subsidiírias, sucumis e assocáchs, verificar

que existe um processo interno de aprovação das me= pelos níveis de gestão adequados

No que respeita ao processo interno de aprovação de aplicações em OIC's que sejam

subsidiárias, sucursais e associadas do Banco, as mesmas são objecto de aprovação formal

em sede de Comissão Executiva do Banco — a qual é observável pela leitura das actas das

respectivas reuniões, as quais se encontram documentadas na actividade 2.5.1 do workbook

BES Consolidado.

A título de exemplo anexamos a este memo cópia das actas 1431, 1453 e 1464 das

reuniões da Comissão Executiva cio Banco ocorridas nos dias 22 de Fevereiro, 26 de Junho

e II de Setembro de 2013, respectivamente.

Ainda em sede de Comissão Executiva do Banco, é analisada semanalmente a evolução da

posição de liquidez das várias subsidiárias e sucursais do Banco. A' título de exemplo,

anexamos a este documento os pontos de situação de liquidez analisados nos dias 22 e 27

de Fevereiro de 2013.

Deve ainda ser referido, que no imbito das reuniões do Conselho de Administração do

Banco Os quais a KPMG assiste a con.vite do CA), são apresentadas análises detalhadas

sobre a liquidez intragrupo — a título de exemplo anexamos a este documento as
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apresentações efectuadas nas reuniões do Conselho de Administração ocorridas no dia 25

de Outubro de 2013 ,e no clia 31 de Janeiro de 2014, onde é apresentado:

- na página 19 do documento infon-nação detalhada sobre a posição c/c liquidez iiitragrupo

em 30 de Setembro de 2013 e respectiva comparação com 31 de Dezembro de 2012

(evolução primeiros 9 meses do ano 2013).

- na página 19 do documento informação detalhada sobre a posição de liquidez intragmpo

em 31 de Dezembro de 2013 e respectiva comparação com 31 de Dezembro de 2012

(evolução Yo Y,).

4. Verificar que, no imbito do processo de preps:as:So das contas consolidadas do Banco,

os monuntes inerentes a aplicações foram caffectamente =gam

No ámbito da nossa auditoria ao processo de preparação das contas consolidadas cio

Banco, verificámos a anulação dos diversos saldos intercompanhias (incluindo os

relacionados com aplicações em OIC's), não tendo sido detectadas excepções (ver secção

4.6.4 Consolidação do workbook BES Consolidado)."

725. A KPMG documentou, nos mesmos papéis de trabalho, relativamente ao trabalho por si

efetuado sobre os saldos referentes a aplicações (do BES) em subsidiárias, a seguinte

conclusão: "Tendo por base o trabalho efectuado, conforme descrito acima no presente

Memo, concluímos favoravelmente sobre os saldos referentes a aplicações em OIC's que

são subsidiárias, sucursais e associadas do BES em 31 de Dezembro de 2013.".

726. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho (referentes à auditoria sobre .o

exercício de 2013 do BES), relativamente aos saldos do BES referentes a aplicações.no

BESA:

a) ter o BES efetuado uma análise sobre a imparidade da sua exposição creditícia ao

BESA, e ter a KPMG revisto essa análise;
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b) Ter a KPMG i) avaliado a existência de indícios de imparidade dos créditos detidos

pelo BES sobre o BESA, ii) estimado a respetiva imparidade (ou seja, ter apurado a

diferença entre a quantia escriturada desse ativo e o valor presente dos fluxos de caixa

futuros estimados);

c) Ter a KPMG avaliado e testado, corn base num plano negócios do BESA e/ou num

plano de reembolso dos créditos detidos pelo BES sobre essa sua subsidiária, a

capacidade do BESA de, no futuro, gerar fluxos de caixa disponíveis para liquidar a

totalidade do valor do crédito que, a 31/12/2013, lhe havia sido concedido pelo BES.

727. A KPMG não obteve, de forma a suportar a opinião por si emitida na Certificação das

Contas e Relatório de Auditora sobre as demonstrações financeiras individuais do BES

relativas ao exercício de 2012, prova de auditoria, apropriada e suficiente, sobre a adequada

valorização (imparidade) dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA.

728. A KPMG não efetuou, com referência a 31/12/2013, i) uma revisão de uma análise

formal efetuada pelo BES, sobre a imparidade dos créditos pelo mesmo detidos sobre o

BESA, não avaliou a existência de indícios de prova objetiva de imparidade, não

realizou procedimentos de auditoria para estimar a imparidade associada a essa exposição

(ou seja, para apurar a diferença entre a quantia escriturada desse ativo e o valor presente

dos fluxos de caixa futuros estimados).

729. A realização, pela KPMG, com base na revisão de uma análise efetuada pelo BES ou, na

falta dessa análise, corn base numa análise sua, da avaliação da imparidade dos créditos

detidos pelo BES sobre o BESA (ern concreto, a avaliação e/ou teste, com base num plano

negócios do BESA e/ou num plano de reembolso dos créditos detidos pelo BES sobre essa

sua subsidiária, da capacidade do BESA de, no futuro, gerar fluxos de caixa disponíveís

para liquidar a totalidade do valor do crédito que, a 31/12/2013, lhe havia sido

concedido pelo BES) era necessária porquanto:
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730. (i) O valor da exposição do BES ao BESA (3.098.262 milhares de euros), a 31/12/2013,

era (significativamente) superior á materialidade global definida pela KPMG no âmbito e

para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais do BES relativas ao

exercício de 2013 (€10.000.000,00).

731. Em 31 de dezembro de 2013, o valor dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA

representava cerca de 54% (54,33%) do valor total do• capital próprio (individual) do

BES, que era de 5.701.684 milhares de euros.

732. (ii) A KPMG tinha conhecimento da .existência de indícios de prova objetiva de

imparidade dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA.

Nomeadamente,

733. A KPMG tinha conhecimento de que o BESA realizou, em dezembro de. 2013, um

aumento de capital subscrito e totalmente realizado pelos acionistas, no valor de 500.000

milhares de USD através da emissão de 50.000.000 ações.

734. A KPMG tinha conhecimento de que, decorrente do referido aumento de capital, a

participação do BES no BESA aumentou de 51,94%, em 31/12/2012,para 55,71%, em

31/12/2013.

735. (ii2) A KPMG tinha conhecimento de que o BESA foi necessitando, designadamente

entre 2012 e 2013, de apoio continuado do BES, sob a forma de concessão de crédito (e

sucessivas renovações e aumentos do valor dos créditos existentes) e, em 2013, também

através de participação no respetivo aumento de capital.
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736. A KPMG tinha conhecimento de que as aplicações do BES no BESA (maioritariamente

constituídas por linhas de mercado monetário) eram de curto prazo e foram, no exercício

de 2013 (à semelhança do que se verificado em • 2011 e 2012), objeto de sucessivas

renovações, com aumento progressivo do respetivo valor: o valor global dos créditos do

BES sobre o BESA aumentou de 2.840.789 milhares de euros, em 31/12/2012, para

3.098.262 milhares de euros, em 31/12/2013.

737. A KPMG tinha conhecimento de que o crédito a clientes (bruto) do BESA cresceu i) de

3.772.941 milhares de USD, em 31/10/2010, para 5.122.737 milhares de USD, em

31/12/2011, e ii) de 7.101.162 milhares de USD em 31/12/2012, para 8.118.247

milhares de USD em 31/12/2013.

• 738. A KPMG tinha conhecimento de que, entre 31/12/2012 e 31/12/2013, verificou-se um

aumento do valor do crédito concedido pelo BESA a clientes, superior a mil milhões de

USD (incluindo juro corrido).

739. (ü.3) A KPMG tinha conhecimento de que o aumento dos depósitos no BESA continuou

a não acompanhar o aumento de créditos concedidos a clientes por esse banco, tendo o

rácio de transformação do BESA continuado, entre 31/12/2012 e 31/12/2013, a

agravar-se: a 31/12/2013, o rácio de transformação do BESA, de acordo com o apurado

pela KPMG Angola, era de cerca de 220%.

740. (ii.4) A KPMG tinha conhecimento de que o BESA tinha registado fluxos de caixa

operacionais (positivos) no valor de 296.169 milhares de USD ao nível individual, e

295.453 milhares de USD a nível consolidado.
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741. Todavia, a KPMG tinha também conhecimento de que i) parte significativa (435.000

milhares de USD) dos recebimentos operacionais, corn referência.ao exercício de 2013 (e

que estiveram na base do reconhecimento de fluxos operacionais positivos nesse exercício),

decorreram de recebimentos de proveitos de títulos e valores mobiliários, ii) os

recebimentos de proveitos de títulos e valores mobiliários traduziam-se num fluxo

operacional não recorrente e que não sido tinha gerado pela principal atividade e ativo do

BESA (a concessão de crédito).

742. A KPMG tinha conhecimento de que, na reunião do Conselho de Administração do BES,

ocorrida no dia 31 de janeiro de 2014, foi apresentada uma análise detalhada sobre a

liquidez intragrupo em 3I de Dezembro de 2013 e respetiva comparação com 31 de

Dezembro de 2012 (evolução Yo Y), segundo a qual, a situação de tesouraria do BESA, em

31 dezembro de 2013, era negativa em 4.173 milhões de euros (dos quais (-) 3.084

milhões de euros respeitavam à posição de tesouraria intragrupo).

743. Em 2013, nas reuniões de Comissão Executiva do BES era analisada semanalmente a

evolução da posição de liquidez das várias subsidiárias e sucursais do BES.

744. A situação específica do BESA foi também, no decurso de 2013 e primeiro trimestre de

2014, várias vezes abordada e discutida ern reuniões do Conselho de Administração e da

Comissão Executiva do BES.

745. A ,KPMG, representada por Silvia Gomes, esteve presente em todas as reuniões do

Conselho de Administração do BES realizadas entre Janeiro de 2013 e 9 de abril de 2014.

746. A KPMG teve acesso e analisou todas as atas das Reuniões da Comissão Executiva do BES

realizadas entre janeiro 2013 e 9 de abril de 2014.
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747. (u1.5) A KPMG tinha conhecimento do balanço referente ao BESA que foi considerado

pelo BES (antes de ajustamento de consolidação) no âmbito da preparação das respetivas

contas consolidadas referentes ao exercício de 2013, do qual resultava que:

a) o valor total do ativo do BESA era de 8.235.037 milhares de euros;

b) o valor total do passivo do BESA era de 7.055.173 milhares de euros;

c) o valor total de capital próprio do BESA (depois do aumento de capital, no valor de

500.000 milhares de USD, realizado em 2013) era de 1.179.864 milhares de euros;

d) o valor do "crédito a clientes" (liquido de provisões) do BESA (5.712.312 milhares de

euros) representava cerca de 70% (69,36%) do valor total do ativo desse banco;

e) o valor do crédito detido pelo BES sobre o BESA representava cerca de 44% (43,91%)

do valor do passivo total do BESA;

f) o valor do crédito detido pelo BES sobre o BESA representava cerca de 70% (69.87

%) do valor total do passivo do BESA correspondente a Recursos de Outras

Instituições de Crédito, que era de 4.434.213 milhares de euros.

748. A KPMG tinha conhecimento de que, conforme referido no ponto 731 supra, no segundo

semestre de 2013:

a) A Comissão Executiva do BESA apurou, com referência a 31/08/2013, a existência

de i) créditos, no valor de cerca de 5,4 mil milhões de USD, cuja recuperação foi

considerada duvidosa, ii) crédito vencido de valor superior a 1,8 mil milhões de

USD, e juros vencidos e juros de mora de valor superior a 500 milhões de USD;

b) Para além de questões relacionadas com incertezas quanto à existência, validade,

valorização e execução das garantias associadas a alguns dos referidos créditos

(considerados de recuperação duvidosa), a dificuldade da recuperação do seu valor

estava sobretudo relacionada com o facto de existir um grau relevante de
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desconhecimento relativamente à identificação de mutuários, finalidade de utilização

de créditos e às (eventuais) garantias obtidas pelo.BESA;

c) O desconhecimento relativamente à identificação de mutuários, finalidade dos

créditos e às (eventuais) garantias decorria, nuns casos, da inexistência de dossiers .de

crédito, incluindo informação sobre os mutuários, propostas e aprovações de crédito,

finalidades dos créditos e garantias existentes, e, noutros casos, do facto de uma

análise aos movimentos financeiros associados aos créditos em causa ter permitido

concluir que os mesmos não se haviam destinado a financiar atividades económicas

ou a aquisição de ativos, tendo, ao invés, sido objeto de transferências, inter= e

externas, bem como de levantamentos ern numerário de valor avultado, não se

reconhecendo nos mutuários capacidade de geração de receitas ou de liquidificação

de ativos que permitissem recuperar os montantes em divida.

749. (ii.6) A KPMG tinha conhecimento de que o Estado Angolano emitiu, em 31/12/2013,

uma garantia irrevogável, no montante de 5,7 mil milhões de USD, decorrente de créditos

de difícil recuperação (embora incluindo também 200 milhões de USD para ativos de

outra natureza), pelo prazo de 18 de meses, a favor do BESA, sem no entanto terem sido

por si documentados (nos seus papéis de trabalho) o conteúdo e os termos da execução

dessa garantia, bem como o seu grau de aplicabilidade ao caso (ou seja, ao nível da

ava6ção da irnparidade da conta a receber do BESA).

750. A KPMG tinha conhecimento que, quer os seus papéis de trabalho de suporte à auditoria

efetuada (através da KPMG Angola), no âmbito da auditoria sobre as contas consolidadas

de 2013 ck? Grupo BF -S, sobre o "componente BESA" (maxime, o "1--liglilights

Completion Memorandum", de 4 de abril de 2014), quer os seus papéis de trabalho

referentes à auditoria sobre o exercício de 2013 do BES, não evidenciavam:

447



401\•1141*.
Tribunal.da Concorrência, Regulação e Supervisão

Juízo —J1
Pr.Do Município, Ed Ex -Escola Prática de Cavalaria

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

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

a) Em que medida e de que forma a Garantia Soberana foi atendida no âmbito da

auditoria efetuada pela KPMG Angola, com referência a 31/12/2013, sobre a

adequada valorização (imparidade), de acordo com as _FRS, do crédito a clientes do

BESA;

b) Quais foram os resultados da auditoria efetuada pela. KPMG Angola sobre a

valorização (imparidade) de créditos não cobertos pela Garantia Soberana, e a evidência

obtida com vista a suportar a adequação da imparidade registada pelo BESA sobre esses

créditos;

c) De que forma, no âmbito e para efeitos da revisão efetuada pela KPMG Angola sobre a

imparidade da carteira de crédito do BESA, foram ultrapassadas as deficiências

detetadas no controlo interno do BESA, ao nível do processo de crédito, e reportadas à

KPMG;

d) Se a KPMG Angola i) confirmou o entendimento da Comissão Executiva do BESA

quanto à existência de créditos de difícil de recuperação; ii) verificou se esses créditos se

encontravam (todos) cobertos pela garantia soberana emitida pelo Estado Angolano

e/ou se encontravam, total e/ou parcialmente, provisionados;

e) Qual era o valor bruto dos créditos (incluindo juros vencidos e vincendos, e juros

moratórios) abrangidos pela Garantia soberana do Estado Angolano, e o valor desses

mesmos créditos, líquido de colaterais;

f) Se a KPMG Angola efetuou, com referência a 31/12/2013, procedimentos de

auditoria e/ou obteve informação que permitissem validar a existência, titularidade e a

adequada valorização dos colaterais associados aos créditos abrangidos pela Garantia

soberana emitida pelo Estado Angolano;

g) Se a KPMG Angola e/ou a KPMG avaliaram, com referência a 31/12/2013, (i) a

probabilidade de execução, total e/ou parcial, da garantia soberana' emitida pelo Estado

Angola, (ii) o respetivo valor de execução e (iii) o prazo de execução.
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751. A KPMG tinha conhecímento de que a garantia emitida pelo Estado pelo Angolano a

favor do BESA, não garantia (diretamente) o reembolso dos créditos detidos pelo BES

sobre essa sua subsidiária.

752. A KPMG tinha conhecimento de que a continuidade das operações do BESA estava

dependente da manutenção das garantias recebidas pelo Banco (rnaxime da garantia

soberana emitida pelo Estado Angolano a favor do BESA) e, para além disso, também do

apoio dos acionistas (entre os quais, o BES) na cobertura dos riscos da sua atividade.

753. (iii) A KPMG tinha conhecimento de que existência de imparidade na conta a receber do

BESA e o respetivo registo, a verificar-se, teria impacto nas demonstrações financeiras

(individuais) do BES (maxirne, no 'respetivo balanço e resultados individuais), e nos

respetivos rácios de capital.

754. A KPMG tinha conhecimento, atentos os factos descritos nos pontos 730 a 753 supra, de

que existia o risco de inadequada valorização dos créditos detidos pelo BES sobre p BESA,

e que esse risco constituía um risco de distorção material das demonstrações. financeiras

individuais do BES referentes ao exercício de 2013.

755. Todavia, • a KPMG não avaliou e não' testou, com base num plano de negócios do BESA

e/ou num plano reembolso dos créditos detidos pelo BES sobre essa sua subsidiária, a

capacidade do BESA de, no futuro, gerar fluxos de caixa disponíveis para a liquidação dos

seus créditos perante o BPS, incluindo corn base em eventuais fluxos gerados pela execução

garantia soberana emitida pelo Estado Angolano.

756. Em suma: A KPMG, atentos os elementos que eram do seu conhecimento, não realizou, no

âmbito da auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais de 2013 do BES,
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procedimentos de auditoria que lhe permitissem concluir sobre a recuperabilidade da

totalidade do valor do crédito detido pelo BES sobre o BESA em 3.1/12/2013.

757. A KPMG não obteve, relativamente ao saldo dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA,

prova de auditoria, apropriada e suficiente, documentada nos seus papéis de trabalho, de

suporte à asserção "valorização" do ativo.

758. Ao não ter obtido prova de auditoria, apropriada e suficiente, sobre a (adequada)

valorização dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA a 31/12/2013 e relevados no

balanço individual do BES, a KPMG não obteve, face à materialidade do valor do referido

ativo (3.098.262 milhares de euros) e ao risco de distorção material associado à sua

inadequada valorização, prova de auditoria, apropriada e suficiente, documentada nos seus

papéis de trabalho, para suportar a opinião de que as demonstrações financeiras individuais

do BES apresentavam, de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos

materialmente relevantes, a posição financeira do BES, em 31 de dezembro de 2013, o

resultado das suas operações, o rendimento integral, os fluxos de caixa e as alterações no

capitais próprios no exercício findo naquela data, ern conformidade com as NCA's, tal

como definidas pelo Banco de Portugal.

759. A KPMG emitiu, no dia 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre a infórmação financeira contida nas demonstrações financeiras individuais

do BES referentes ao exercício de dezembro de 2013, afirmando que "as referidas

demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os

aspectos inaten'almente relevantes, a posição financeira do Banco Espirito Santo, S.A., em

31 de dezembro de 2012, o resultado das suas operações, o rendimento integral, os fluxos

de caixa e as alterações no capitais próprios no exercício findo naquela data, em
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coniormidade com as NCA's, cal como definidas pelo Banco de Portugal e a informação

nelas constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita".

760. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos, os quais são

factos próprios, em que interveio e que praticou.

761. A KPMG sabia que:

a) Definiu, no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras

individuais do BES relativas ao exercício de 2013: i) um nível de materialidade global

de €10.000.000,00; e ii) um nível de materialidade de execução de € 7.500.000,00;

b) O BES relevou os créditos pelo mesmo detidos, em 31/12/2013, sobre o BESA, na

rubrica "Aphcações em Outras Instituições de Crédito" do balanço das suas

demonstrações financeiras individuais referentes ao exercício de 2013, pelo valor de

3.098.262 milhares de euros;

c) O .BES divulgou os créditos por si detidos, .em 31/12/2013, sobre o BF -SA na Nota

41 (transações corn partes relacionadas) do anexo às suas demonstrações financeiras

individuais references ao exercício de 2013, pelo valor de 3.098.262 milhares de euros;

d) Os créditos detidos pelo BES, a 31/12/2013, sobre o BESA, e reconhecidos no

respetivo .balanço individual, compreendiam linhas de mercado monetário (depósitos)

no valor de 3.096.059 milhares de euro, e outros empréstimos e aplicações

subordinadas no valor global de 2.203 milhares de euros;

e) O valor dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA era (significativamente) superior

ao nível de materialidade global definido pela KPMG no âmbito e para efeitos da

auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais do BES;

f) O BES no reconheceu qualquer imparidade quanto aos créditos detidos sobre o BF -SA;

g) Existiam indícios de prova objetiva de imparidade dos créditos detidos pelo BES, em

31/12/2013, sobre o BESA;
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h) Não efetuou, corn referência a 31/12/2013, i) uma revisão de uma análise formal

efetuada pelo BES, sobre a imparidade dos créditos pelo mesmo detidos sobre o BESA,

ii) não avaliou a existência de indícios de prova objetiva de imparidade, nem

reali7ou procedimentos de auditoria para estimar a imparidade associada a essa'

exposição (ou seja, para apurar a diferença entre a quantia escriturada desse ativo e o

valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados);

i) Não avaliou e não testou, com base num plano de negócios do BESA e/ou num plano

reembolso dos créditos detidos pelo BE,S sobre essa sua subsidiária, a capacidade do

BESA de, no futuro, gerar fluxos de caixa disponíveis para a liquidação dos seus

créditos perante o BES, induindo com base em eventuais fluxos gerados pela execução

garantia soberana emitida pelo Estado Angolano;

j) Não reAli7ou, no âmbito da auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais de

2013 do BES, procedimentos de auditoria que lhe permitissem concluir sobre a

recuperabilidade da totalidade do valor do crédito detido pelo BES sobre o BESA em

31/12/2013;

k) Não obteve relativamente ao saldo a receber do BESA, prova de auditoria apropriada e

suficiente, documentada nos seus papéis de trabalho, de suporte à asserção

"valorização" do ativo;

E) Ao não ter obtido prova de auditoria, apropriada e suficiente, sobre a (adequada)

valorização dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA a 31/12/2013 e relevados no

balanço individual do BES, não obteve, face à materialidade do valor do referido ativo

(3.098262 milhares de euros) e ao risco de distorção material associado à sua

inadequada valorização, prova de auditoria, apropriada e suficiente, documentada nos

seus papéis de trabalho, para suportar a opinião de que as demonstrações financeiras

individuais do BES apresentavam, de forma verdadeira e apropriada, em todos os

aspetos materialmente relevantes, a posição financeira do BES, em 31 de dezembro de

2013, o resultado das suas operações, o rendimento integral, os fluxos de caixa e as
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alterações no capitais próprios no exercício findo naquela data, em conformidade com

as.NCA's, tal como definidas pelo Banco de Portugal;

rn)Emitiu, no dia 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre a informação financeira contida nas demonstrações financeiras

individuais do BES referentes ao exercício de dezembro de 2013, afirmando que "as

referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em

todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do Banco Espirito

Santo, SA., em 31 de dezembro de 2012, o resultado das suas operações, o rendimento

integral,. os fluxos de caixa e as alterações no capital's próprios no exercício findo

naquela data, em conformidade corn as NCA's, tal como defmidas pelo Banco de

Portugal e a inforrnação nelas constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e

lícita".

762. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.

DIVISÃO II —DA AUDrfORIA EFETUADA PELA KPMG SOBRE A ADEQUADA VALORIZAÇÃO

(I/v1PARIDADE) DOS CRÉDITOS DETIDOS PELO BES SOBRE O

763. 0 BES detinha, em 31/12/2013, créditos sobre as seguintes entidades compreendidas no

a)

b)

c)

d)

e)

o
(fls. 3205-3211; 3212-3217; 3218-3223; 3224-3228; 3229-3231; 3232-3235)

453



Tribunal da Concorrência, Regulação.e Supervisão
1°Juízo — J1

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

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

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

764. 0 BES relevou, na rubrica "Crédito a Clientes" do seu balanço individual referente ao

exercício de 2013, os créditos detidos, a 31/12/2013, sobre as referidas sociedades do

765. A KPMG incluiu os créditos detidos pelo BES sobre referidas sociedades do Grupo

na amostra por si selecionada para efeitos de revisão, com referência ao exercício •

de 2013, da imparidade da carteira de crédito do BES.

766. A KPMG analisou, no âmbito da auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais

do BES relativas ao exercício de 2013, com referência a 30/09/2013, a imparidade

individual registada pelo BES sobre os créditos detidos (através da Sucursal Financeira

Exterior — SFE Madeira) sobre as referidas sóciedades do

767. 0 BES atribuiu, com referência a setembro e outubro de 2013:

i. uma imparidade de 0,10% aos créditos detidos sobre as entidades NM=

uma imparidade de 2,35% aos créditos detidos sobre a

768. A KPMG concluiu, no âmbito da revisão efetuada sobre a imparidade individual dos

referidos créditos, pela adequação do valor de imparidade atribuído e registado pelo BES.

769. Contudo, a KPMG:

a) Não obteve e não analisou informação que lhe permitisse conduit pela recuperabilidade do

valor dos referidos créditos e, consequentemente, sobre a adequação do valor de

imparidade que lhes foi atribuído pelo BES (ou seja, sobre a sua adequada valorização);
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b) Não documentou nos seus papéis de trabalho as bases de suporte do julgamento por si

efetuado e os fundamentos da sua conclusão quanto à adequação do valor de imparidade

que lhes foi atribuído e registado pelo BES.

Com efeito,

770. (i) A KPMG elaborou e integrou nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2013 do BES, fichas de análise sobre a imparidade dos créditos detidos pelo

BES sobre a

771. A KPMG não documentou, nas suas fichas de análise sobre a imparidade do créditos

detidos pelo BES sobre a

quem

preparou esses papéis de trabalho.

772. A KPMG, no âmbito da revisão efetuada sobre a imparidade individual dos créditos

detidos pelo BES sobre as referidas empresas .do com referência a

31/12/2013, verificou e documentou (nos seus papéis de trabalho de suporte à referida

análise) que:

a) A 30 de setembro 'de 2013, as responsabilidades da junto do BES

ascendiam a 43,32 milhões de euros, e eram compostas por: i) linha de empréstimo

sindicado com o a médio/longo prazo cujo montante em

dívida ascendia a 33,8 milhões de euros; ii) linha de depósito à ordem com descoberto

autorizado cujo montante em dívida ascendiá a 9,53 milhões de euros, e que era

utilizada como apoio de tesouraria;
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b) As condições do crédito de médio -longo prazo que havia sido concedido pelo BES à

com vencimento previsto para 24/10/2013 com

pagamento bullet (capital e juros), foram, em 2013, objeto de renegociação, tendo o

respetivo prazo de vencimento sido prorrogado por um ano, com alteração do spread

(que passou de 1,75%, para 8%).

c) O cumprimento do serviço da dívida da não se encontrava

estritamente dependente da capacidade de concretização dos projetos em curso, uma vez

que na ausência de um refinanciamento da divida, a

deveria assegurar o integral cumprimento do serviço da dívida

d) A 30 de setembro de 2013, as responsabilidades da junto

do BES eram compostas por duas contas correntes para apoio de tesouraria cujo

montante em dívida ascendia a 17,4 milhões de euros;

e) A 30 de setembro de 2013 as responsabilidades da

junto do BES cram compostas exclusivamente por uma

conta corrente para apoio de tesouraria cujo montante em dívida ascendia a 72,3

milhões de euros;-

f) A 30 de setembro de 2013 as responsabilidades da ~MIMI eram
compostas exdusivamente .por uma conta corrente para apoio de tesouraria cujo

montante em dívida ascendia a 25,5 milhões de euros, e vencia em dezembro de 2013;

g) A 30 setembro de 2013, as responsabilidades da

junto do.BES ascendiam a C 7.504.085,00;

h) A 30 de setembro de 2013, as responsabilidades da

junto do BES ascendiam a cerca de 10,9 milhões de euros,

correspondentes a duas linhas de empréstimo conta corrente nos montantes de 9,4

milhões de curas e 1,5 milhões de euros;
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i) Em 2013 (como em 2011 e 2012), o BES não havia disponibilizado à KPMG

demonstrações financeiras relativas às empresas do ~II.1(cujos créditos

foram objeto de análise de imparidade pela KPMG);

j) Em 2013 (como em 2011 e 2012), os créditos concedidos pelo BES às empresas do

EMelique foram objeto de análise de imparidade pela KPMG) não tinham

garantias reais associadas;

k) O BES havia atribuído, com referência a setembro e outubro de 2012, uma imparidade

de 0,10% aos créditos detidos sobre as empresas

1) 0 BES havia atribuído, com referência a setembro e outubro de 2013, urna taxa de

imparidade de 2,35% sobre os créditos detidos sobre a

m) O crédito de médio -longo prazo (a seis anos) que havia sido concedido pelo BES à

em 24/10/2007, com vencimento previsto para

24/10/2013 corn pagamento bullet (capital e juros), foi, em outubro de 2013, objeto

de renegociação, tendo o respetivo prazo de vencimento sido prorrogado por um ano

(com novo vencimento a 24/10/2014), com alteração do spread (que passou de

1,75%, em 09/12/2012, para 8%, ern 2013);

n) Todos os demais créditos concedidos às empresas do IMMIffl(que foram

objeto de análise de imparidade pela KPMG) eram de curto prazo e 'foram, em 2013,

sucessivamente renovados;

o) O valor/limite global do crédito concedido pelo BES à

auinentou • de 72.306.660 euros em outubro de 2013, para
78.337.104,00 euros em dezembro de 2013;
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p) O valor global do crédito concedido pelo BES à

aumentou de C10.990.126,00 em setembro de 2013, para

CII.514.939, em dezembro de 2013.

773. (ii) A KPMG tinha conhecimento que:

i. À exceção do crédito de médio -longo prazo concedido à 1.111~, que

tinha um prazo bullet de 6 anos, todos os demais créditos concedidos pelo BES às

empresas dole...We, em 2013, foram objeto de análise pela KPMG,

eram de curto de prazo e foram sendo, entre 31/12/2011 e 31/12/2013,

sucessivaménte renovados;

ii. O valor/limite global do crédito concedido pelo BES à

aumentou: 0 de C 7.245.158, cm 31/12/201T, para C

11.366.798,00, em dezembro de 2012; ii) de C 11.366.798,00, em dezembro de

2012, para C 11.514.939, em dezembro de 2013;

O valor/limite global do crédito concedido pelo BES à

aumentou: i) de C 24.349.556,00, em dezembro de 2011, para C

52.812.483,00, em dezembro de 2012; ii) de C 52.812.483,00, em dezembro de

2012, para C 72.306.660 em outubro de 2013, e para C 78.337.104,00 em dezembro

de 2013;

iv. O valor/limite global do crédito concedido pelo BES à 11.11111.11

diminuiu de C 26.514.206,00, em dezembro de 2012, para C 25.108.339,00 em

dezembro de 2Q13;

v. O valor/limite global do crédito concedido pelo BES à

diminuiu de C 18.080,127,00, em dezembro de 2012, para C 17.121.476,00 em

dezembro de 2013;

vi. O BESA detinha, em março de 2012: i) crédito no valor de, pelo menos 70.000

milhares de USD, sobre a empresa que, de
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acordo com os registos do BESA, se encontrava vencido, pelo menos, há mais de 180

dias; ii) crédito no valor de, pelo menos, 40.293 milhares de USD, sobre a empresa

que, de acordo com os

registos do BESA, se encontrava vencido, pelo menos, há mais 180 dias;

vii. No segundo semestre de 2013, o BESA continuou a deter crédito vencido sobre

empresas do entre as quais a

os quais foram sujeitos a operações de restruturação,

tendo sido alienados ativos pelarn=favor de sociedades que foram financiados

pelo BESA, mas com a identificação completa dos beneficiários económicos e tendo

ficado os financiamentos devidamente colateralizados por esses mesmos ativos;

viii. As referidas operações de restruturação efetuadas permitiram abater divida à que

antes não se encontrava devidamente garantida e, consequentemente, os novos créditos

ficaram • garantidos por activos com um loan to value que Comissão Executiva do BESA

nomeada em junho de 2013 considerava aceitável.

774. A KPMG concluiu, com referência a 30/09/2013, pela inexistência de imparidade dos

créditos concedidos pelo BES às várias empresas que integravam o e pela

adequação da imparidade registada pelo BES sobre os créditos, com base na informação,

constante do Relatório e Contas da Rio Forte referente a 2010, de que, no decurso desse

ano, a Rio Forte teria alienado a sua participação no por um valor que

denotava um valor de capitais próprios daramente positivo, e ainda no facto de não se

registarem incumprimentos.

775. (iii) A KPMG emitiu, a 31 de janeiro de 2014, um relatório sobre a fase I de um trabalho

de revisão limitada de finalidade especial sobre as demonstrações financeiras consolidadaS

pró-forma da "Espirito Santo International, SA." ("ESI") referentes ao período de 9

meses findo em 30 de setembro de 2013.
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776. Sikander Sattar, Inês Viegas e Fernando Antunes foram os responsáveis pela orientação e

execução do referido trabalho de revisão limitada de finalidade especial levado a cabo pela

KPMG, bem como pela representação da KPMG perante a ESI relativamente a quaisquer

questões relacionadas com o referido trabalho.

777. A KPMG fez constar no referido relatório a seguinte informação:

"Incluído na rubrica de devedores encontra-se o montante de 200.000 milhares de

euros a receber da já líquido de impandade, e no âmbito do processo de

alienação da participação detida pelo a qual foi contabilizada pela

ESI como rendo sido concretizada em 2010. Contudo, a venda da à

não se chegou a efetivar, estando actualrnente em fase de conclusão

negociações com outro comprador.

De acordo com a informação fornecida pela EST e com a versão não assinada do

contrato da venda da.111112tualmente em discussão (a qual não identifica o actual

potencial comprador), o preço pelo qual as ações serão vendidas ascende a 127-5:50

milhares de USD a que corresponde um valor de cerca de 94.299 milhares de euros. •

Assumindo a efectiva venda pelo referido valor, consideramos existir a necessidade de

registo de um reforço de imparidade pára este saldo devedor no valor de 105.701

milhares de euros.

Adicionalmente, a rubrica de devedores inclui também o valor de 39.678 milhares de

euros, o qual restou do registo, em 2010, da venda.da

âmbito do processo de alienação da

no

Este valor deveria ser regularizado até

31 de março de 2011, após conclusão dos trâmites legais obngatórios em Angola para

a transmissão efectiva das acções.

Até à data contudo, este valor não foi recebido. Tendo efectuado as averiguações que

consideramos apropriadas em relação a esta matéria, fomos informados de que as

actuais negociações em curso para a venda do não contemplam
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explicitamente a sendo actualmente incerto o perímetro final de

alienação no que se refere a um conjunto empresas dedicadas a negócios non -core.

Segundo. entendemos, os compradores terão um período de 60 dias após a tomada de

controlo da para decidir as empresas que serão efetivamente adquiridas. De

referir contudo que, conforme esclarecimentos verbais prestados pelo Grupo, o preço

acordado não será alterado em função da definição final deste per/metro.

(- - .)

Importa ainda referir que não estando o processo de venda destas empresas concluído,

as mesmas " deveriam ser tratadas como subsidiárias do Grupo ESI e como tal

consolidadas nas suas contas pelo método integral. Não dispomos de informação que

nos permita concluir acerca 'dos ajustamentos a efectuar para a consolidação destas

entidades com referência a 30 de setembro de 2013".

778. A KPMG tinha, assim, conhecimento, à data cia opinião por si emitida na Certificação

Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais

do BES referentes ao exercício de 2013, que:

a) a alienação, em 2010, da participação da Rio Forte no não tinha

chegado a efetivar-se;

b) em 31/01/2014, estariam em curso negociações com outro comprador;

c) a 31/12/2013, o ainda integrava o perímetro de consolidação da ESI

e, como tal, fazia parte do Grupo Espíritó Santo (GES); •

d) De acordo com informação transmitida pela ESI e, bem assim, de acordo com uma

versão não assinada (e, à data, ainda em discussão) do novo contrato de venda da

participação da Rio Forte no (que não identificava o potencial

comprador), o preço pelo qual as ações seriam vendidas ascendia a 127.550 milhares de

USD (a que correspondia um valor de cerca de 94.299 milhares de euros), ou seja, a

cerca de 1/3 do valor da transação divulgada em 2010 (380 milhões de euros);
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e) 0 valor de 39.678 milhares de USD, relativo ao registo, em 2010, da venda dal=

Angola à no âmbito do processo de alienação dalle e que deveria ser

regularizado até 31 de março de 2011 (após conclusão dos trâmites legais obrigatórios

em Angola para a transmissão efectiva das acções) não havia ainda sido recebido.

f) O perímetro final de alienação da era ainda incerto, no que se refere a um

• conjunto empresas dedicadas a negócios non -core, tendo os compradores um período

de 60 dias após a tomada de controlo da para decidir as empresas que seriam

efetivamente adquiridas.

779. Entre maio e julho de 2013, o Banco de Portugal conduziu uma ação especial de inspeção

às carteiras de crédito dos oito maiores grupos bancários nacionais, com referência a 30 de

abril de 2013 que consistiu num " Exercício Transversal de Revisão da Irnparidade da

carteira de Crédito dos principais grupos bancários nacionais ("ETRICC")".

780. Os trabalhos do ETR1CC foram realizados pela PricewaterhouseCoopers, SROC, S.A.

(doravante simplesmente "PwC").

781. A PWC emitiu, no dia .14 de março de 2014, no contexto do ETRICC2, o relatório

relativo ao Grupo Espírito Santo (não financeiro), no qual fez constar, a propósito do

plano de negócios da ESI por si analisado, a seguinte informação:

"a alienação da ainda não se concretizou, mas é expectável que a mesma se venha

a concretizar a curto prazo. De acordo corn o contrato (não assinado) que nos far

disponibilizado, a operação irá ser concretizada por 128 milhões de LSD, sendo que

destes 50 milhões de USD estão previstos em clausulas de profit sharing e claw -back e, por

prudência, não estão a ser consideradas no Plano de Negócios".
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782. A KPMG teve acesso e analisou, no âmbito da auditoria sobre as demonstrações

financeiras individuais do BES referentes ao exercício .de 2013, o relatório emitido pela

PWC, no dia 14 de março de 2014, no contexto do ETR1CC2, relativo ao Grupo

Espírito Santo (não financeiro).'

783. À data da opinião emitida pela KPMG na Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais do BES referentes a 2013, a

venda da não se tinha concretizado.

784. Todavia, a KPMG:

i. não obteve e não avaliou corn base em demonstrações financeiras auditadas (ou, sequer,

não auditadas) e/ou num plano de negócio por si testado, a situação financeira e/ou de

viabilidade económica do

não obteve e não avaliou com base em demonstrações financeiras auditadas (ou, sequer,

não auditadas) e/ou.num plano de negócios por si testado, a.capacidade das empresas

doIMMIedevedoras do BES (ainda que com o apoio do Grupo) de, .no

futuro, gerarem fluxos de caixa disponíveis para liquidar a totalidade do valor dos

créditos que lhes haviam sido concedidos (pelo BES);

785. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho informação que permitisse a um

revisor auditor experiente, sem conhecimento prévio do BES e do trabalho desenvolvido

pelo auditor, compreender o julgamento por si efetuado e os fundamentos da sua

conclusão sobre a adequada valorização dos créditos detidos pelo BPS, em 31/12/2013,

sobre as entidades do (cuja imparidade foi objeto de revisão).
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786. A KPMG não documentou, nos seus papéis trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de2013 do BES, por referência à revisão por si efetuada sobre a imparidade dos

créditos detidos pelo BES sobre o os factos de que, após 30 de setembro

de2013,tomou conhecimento, relativos à venda da Mildesignadamente, que:'

i) A alienação, em 2010, da participação da Rio Forte no não tinha

chegado a efetivar-se, e;

ii) A 30/01/2014 ainda estavam em curso negociações com outro comprador;

iii) Segundo nova informação obtida, designadamente com base numa versão não assinada

do contrato de venda, o valor pela qual as ações seriam vendidas ascendia a 127.550

milhares de USD (a que correspondia um valor de cerca de 94.299 milhares de euros),

sendo que, desse valor, 50 milhões de USD estavam previstos em cláusulas de profit

sharing e claw -back.

787. Em suma: A KPMG não efetuou procedimentos de auditoria e não obteve e não analisou

informação respeitante aos créditos detidos pelo BES sobre as referidas empresas do grupo

(que foram por si analisados) que lhe permitissem concluir, para efeitos de

auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais do BRS relativas ao exercício de

2013, sobre a i) recuperabilidade do valor dos referidos créditos e, consequentemente,

sobre a sua adequada valorização (imparidade), de acordo com as NCA 's ii) pela

inexistência de distorções materialmente relevantes nas referidas demonstrações financeiras,

decorrentes (individualmente ou de forma agregada com outras distorções) da inadequada

valorização dos referidos ativos.

788. A KPMG não obteve, relativamente aos créditos detidos pelo BES sobre as várias empresas

do (que foram por si analisados), de forma a suportar a opinião por si

emitida na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações

financeiras individuais do BES referentes ao exercício de 2013, prova de auditoria,
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apropriada e suficiente, documentada nos seus papéis de trabalho, de suporte à asserção

"valorização" do ativo.

789. Ao não ter obtido prova de auditoria, apropriada e suficiente, sobre a (adequada)

valorização dos créditos detidos pelo BES, ern 31/12/2013, sobre as várias empresas do

e relevados no balanço individual do BES, a KPMG não obteve, face à

materialidade do valor dos referidos ativos e ao risco de distorção material associado à sua

inadequada valoriz'ação, prova de auditoria, apropriada e suficiente, documentada nos seus

papéis de trabalho, para suportar a sua opinião de que as demonstrações financeiras

individuais do BES apresentavam, de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos

materialmente relevantes, a posição financeira do BES, em 31 de dezembro de 2013, o

resultado as suas operações, o rendimento integral, os fluxos de caixa e as alterações no

capitais próprios no exercício findo naquela data, em conformidade com as NCA's, tal

como definidas pelo Banco de Portugal.

790. Adernais, a KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho informação que

permitisse a um revisor auditor experiente, sem conhecimento prévio do BES e do trabalho

desenvolvido pelo auditor, compreender o julgamento por si efetuado e os fundamentos da

sua condusão sobre a adequada valorização dos créditos detidos pelo BES, em

31/12/2013, sobre as entidades do (cuja imparidade foi objeto de

revisão).

791. A KPMG emitiu, a 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais do BES referentes ao exercício de

2013, afirmando que as mesmas "apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos

os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira do Banco Espirito Santo, SA., em

31 de dezembro de 2013,o resultado das suas operações, o rendimento integral, os fluxos
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de caixa e as alterações nos capital's próprios no exercício findo naquela data, ern

conformidade com NCA's, tal como definidas pelo Banco de Portugal e a informação

nelas constante é con2pléta, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita".

792. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos supra descritos, os quais

são factos próprios, em que interveio e que praticou.

793. A KPMG sabia que:

a) A 30 de setembro de 2013, as responsabilidades da junto do

BES ascendiam a 43,32 milhões de euros, e eram compostas por: i) linha de

empréstimo sindicado com o a médio/longo prazo cujo

montante em dívida ascendia a 33,8 milhões de euros; ii) linha de depósito à ordem

com descoberto autorizado cujo montante em dívida ascendia a 9,53 milhões de

euros, e que era utilizada como apoio de tesouraria;

b) O cumprimento do serviço da divida da não se encontrava

estritamente dependente da capacidade de concretização dos projetos em curso, uma

vez que na ausência de um refinanciamento da dívida, a

deveria assegurar o integral cumprimento do serviço da divida da

c) A 30 de setembro de 2013, as responsabilidades da junto

do BES eram compostas por duas contas correntes para apoio de tesouraria cujo

montante em dívida ascendia a 17,4 milhões de euros;

d) A 30 de setembro de 2013 as responsabilidades da

junto do BES exam compostas exclusivamente por

urna conta corrente para apoio de tesouraria cujo montante em dívida ascendia a 72,3

milhões de euros;
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e) A 30 de setembro de 2013 as responsabilidades da cram

compostas exclusivamente por uma conta corrente para apoio de tesouraria cújo

montante em dívida ascendia a 25,5 milhões de euros, e vencia em dezembro de 2013;

f) A 30 setembro de 2013, as responsabilidades da

'junto do BES ascendiam a C 7.504,085,00:

g) A 30 de setembro de 2013, as responsabilidades da

junto do BES ascendiam a cerca de 10,9 milhões de euros,

correspondentes a duas linhas de empréstimo conta corrente nos montantes de 9,4

milhões de euros e 1,5 milhões de euros;

h) Em 2013. (como em 2011 e 2012), o BES não lhe disponibilizou demonstrações

financeiras relativas às empresas do (cujos créditos foram objeto de

análise de imparidade);

i) Em 2013 (como em 2011 e 2012), os créditos concedidos pelo BES às empresas do

que foram objeto de análise de imparidade pela KPMG) não tinham

garantias reais associadas;

j) O BES atribuiu, corn referência a setembro e outubro de 2012, uma imparidade de

0,10% aos créditos detidos sobre as empresas

e urna imparidade

de 2,35% sobre o crédito detido sobre a

k) O crédito de médio -longo prazo (a seis anos) concedido pelo BES à

1~111ffiliom vencimento previsto para 24/10/2013 corn pagamento

bullet (capital e juros), foi objeto de renegociação, tendo o respetivo prazo de

vencimento sido prorrogado por um ano (com novo vencimento a24/10/2014);

1) Tódos os demais créditos concedidos às empresas do 11.1~que foram

objeto de análise de imparidade pela KPMG) eram de curto prazo e foram, entre

2011 e 2013, sucessivamente renovados;
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m) O valor global do crédito concedido pelo BES à

aumentou de: i) C 24.349.556, em dezembro de 2011, para € 52.812.483,00, em

dezembro de 2012; íi) de C 52.812.483,00, em dezembro de 2012, para C

72.306.660 em outubro de 2013, e para C 78.337.104,00 em dezembro de 2013;

n) O valor global do crédito concedido pelo BES à

havia aumentado: i) de C 7.245.158,00, em 31/12/2011,

para C 11.366.798,00, em dezembro de 2012; ii) de C 11.366.798,00, em dezembro

de 2012, para C 11.514.939, em dezembro de 2013;

o) O valor global do crédito concedido pelo BES à havia

diminuído de C 26,514.206,00, em dezembro de 2012, para C 25.108.339,00 em

dezembro de 2013; .

p) Concluiu, com referência a 30/09/2013, pela inexistência de impatidade dos créditos

concedidos pelo BES às várias empresas que integravam o e pela

adequação da imparidade registada pelo BES sobre esses créditos, com base,

designadamente, na informação, constante do Relatório e Contas da Rio Forte

referente a 2010, de que, no decurso desse ano, a Rio Forte teria alienado a sua

participação no 11.11.11por um valor que, no seu entender, denotava um valor

de capitais próprios claramente positivo; (

q) A alienação, em 2010, da participação da Rio Forte ncl11~1 não tinha

chegado a efetivar-se;

r) De acordo com informação transmitida pela ESI e com uma versão não assinada do

(novo) contrato de venda da o valor pela qual as ações seriam vendidas

ascendia a 127.550 milhares de USD (a que correspondia um valor de cerca de

94.299 milhares de euros), ou seja, a cerca de 1/3 do valor divulgado em 2010;

s) Do referido valor de 127.550 milhares de USD, 50 milhões de USD estavam

previstos em cláusulas •de profit sharing e claw -back;
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t) Em 9 de abril de 2014, o (novo) negócio de venda da ainda não se tinha

concretizado;

u) Não documentou nos seus papéis de trabalho de que .forma, de acordo com o seu

julgamento,,os-factos• de que, após 30 de setembro de 2013, tomou conhecimento,

relativos à venda da permitiam continuar a sustentar a recuperabilidade do

valor dos créditos detidos pelo BES sobre as empresas do Grupo (que foram por si

analisados) e/ou o que o valor de imparidade atribuído pelo BE,S era adequado;

v) O BES.A detinha, em março de 2012; um crédito no valor de, pelo menos

70.000.000,00 USD, sobre a empresa que se

encontrava vencido há mais de 180 dias;

w) O BES Angola detinha, em março de 2012, um crédito sobre a empresa III
no valor de, pelo menos,

40.293.000,00 USD, que se encontrava vencido há mais 180 dias;

x) No segundo semestre de 2013, houve créditos detidos pelo BESA sobre o

que foram sujeitos a operações de restruturação;

y) Não avaliou, com base em demonstrações financeiras auditadas e num plano de

negócio por si testado, a situação financeira e/ou de viabilidade económica do

z) Não avaliou, com base ern demonstrações financeiras auditadas e/ou num plano de

negócio por si testado, a capacidade das empresas do devedoras do

BES (ainda que com. o apoio do Grupo) de, no futuro, gerarem fluxos de caixa

disponíveis para liquidar a totalidade .do valor dos créditos que lhes haviam sido

concedidos (pelo BES);

aa) O valor (individual) dos créditos detidos pelo BES sobre cada urna das empresas .do

cujos créditos foram analisados pela KPMG era superior à

materialidade por si definida pela KPMG âmbito e para efeitos da auditoria às contas

individuais do BES;
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bb) Não documentou nas fichas de análise de imparidade dos créditos concedidos às

empresas

quem preparou esses

papéis de trabalho;

cc) Não efetuou procedimentos de auditoria e não obteve e não analisou informação

respeitante aos créditos detidos pelo BES sobre as referidas empresas do

(que foram por si analisados) que lhe permitissem concluir sobre a i)

recuperabilidade do valor dos referidos créditos e, consequentemente, sobre a sua.

adequada valorização (imparidade), de acordo com as NCA ii) pela inexistência de

distorções materialmente relevantes nas demonstrações financeiras individuais do BES

relativas ao exercício de 2013, decorrentes (individualmente ou de forma agregada

com outras distorções) da inadequada valorização dos referidos ativos;

dd) .Não obteve, relativamente aos créditos detidos pelo BES sobre as várias empresas do

(que foram por sí analisados), de forma a suportar a opinião por si

emitida na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as

demonstrações financeiras individuais do BES referentes ao exercício de 2013, prova

de auditoria, apropriada e suficiente, documentada nos seus papéis de trabalho, de

suporte à asserção "valorização" do ativo;

ee) Não documentou nos seus papéis de trabalho informação que permitisse a um revisor

auditor experiente, sem conhecimento prévio do BES e do trabalho desenvolvido pelo

auditor, compreender o julgamento por si efetuado e os fundamentos da sua

conclusão sobre a adequada valorização dos créditos detidos pelo BES, em

31/12/2013, sobre as entidades do (cuja imparidade foi objeto de

revisão);

ff) Emitiu, em 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e Relatórió de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais do BES referentes ao

exercício de 2013, declarando que as mesmas "apresentam de forma verdadeira e
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apropriada, em todos os aspetos Materialmente relevantes, a posiçãó financeira cio

Banco Espirito Santo, SA., cm 31 de dezembro de 2013, o resultado das suas

operações, o rendimento ihtegral, os fluxos de caíra e as alterações nos capital's

próprios no exercício findo naquela data, em conformidade com as NCA 's, tal como

definidas pelo Banco de Portugal e a informação nelas co/1St-ante é completa,

verdadeira, atual, data, objetiva e lícita".

794. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.

DIVISÃO LEI — DA ANÁLISE EFETUADA PELA KPMG SOBRE A IMPARIDADE DOS CRÉDITOS DO

BFSSOBRE

795. 0 BES detinha, em 31/12/2013, créditos sobre a sociedade

que, (i) a 30/09/2013, ascendiam ao montante

de C187.175.279,00, e, (ü) a 09/12/2013 ascendim a C 184.860.893,00 (dos quais

havia sido utilizado o montante de C 181.376.880,00).

796. 0 BES relevou os créditos por si detidos sobre a Wria rubrica "Crédito a Clientes" do

balanço das suas demonstrações financeiras individuais referentes ao exercício de 2013.

797. 0 BES atribuiu, com referência a outubro de 2013, urna imparidade de 0,10% aos créditos

pelo mesmo detidos sobre a

798.  0 valor pelo qual os referidos créditos foram relevados pelo BES no seu balanço individual

era superior à materialidade global definida pela KPMG no âmbito e para efeitos da

auditoria efetua.da sobre as demonstrações financeiras individuais do BES

•(C10.000.000,00).
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799. A KPMG analisou, nó âmbito da auditoria sobre as contas individuais do BES referentes

ao exercício de 2013, a imparidade dos créditos detidos pelo BES (concedidos através da

respetiva SEE Madeira) sobre a

800. A KPMG documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício

de 2013. do BES, relativamente à revisão por si efetuada sobre a imparidade dos créditos

do BES sobre a1 1 . 1 , a seguinte informação:

(i) As responsabilidades da IIII a 30 de setembro de 2013 ascendiam a

€187.175.279,00;

(ii) A 30 de setembro de 2013, os créditos do BES sobre a apresentavam o

seguinte detalhe:

i) "2 Linhas de depósitos ordem com saldo a descoberto de cerca de 109Mei;

ii) "2 linhas de conta correntes cujo montante em divida ascende a 76M€";

iii) " Linha de Financiamento a médio/longo prazo cujo montante em divida ascende

a 7,78M€";

(iii) As responsabilidades mantinham-se ern dia, sem registo de incumprirnentos;

(iv) As responsabilidades da encontravam-se colateralizadas por uma garantia

bancária emitida pelo BESA (garantia autónoma) cujo montante ascendia a 253

milhões de USD, cerca de 193 milhões de euros;

(v) Não se encontravam disponíveis demonstrações financeiras da

(vi) O BES tinha constituído, com referência a setembro 2013, sobre os créditos da

uma provisão no montante de €187.175279 euros, em resultado da aplicação

de uma taxa de imparidade de 0,1% sobre o valor total da exposição créditos em

causa;

(vii) A KPMG concluiu que "[a] exposiçgo esti colateralizada por garantia concedida pelo

BESA que cobre a totalidade da exposição", e que inexistia imparidade dos créditos

detidos pelo BES sobre a f f l .

472



Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
r Juízo — J1

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

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

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

(fls. 2911-2922, maxime fls. 2911-21912; ponto 2130 da defesa a fls. 8801-9321 dos

autos)

801. A KPMG concluiu pela inexistência de imparidade dos créditos do BES sobre a

com base i) no facto do valor da exposição se encontrar coberto pela garantia prestada pelo

BESA em beneficio do BES, ii) na ausência de registos de incumprimentos de capital e/ou

de juros.

802. A 31 de janeiro de 2014, a KPMG emitiu um relatório sobre a fase I do trabalho de

Revisão Limitada de Finalidade Especial sobre as demonstrações financeiras consolidadas

pró-forma da "Espírito Santo International, S.A." referentes ao período de 9 meses findo

em 30 de setembro de 2013.

803. No referido relatório, assinado por Fernando Antunes, a KPMG fez constar a seguinte

informação:

"Incluído ná rubrica de devedores encontra-se registado um valor a receber da no

montante de 46.762 milhares de euros, o qual resultou de pagamentos, efetuados pelo

grupo PSI desde 2010 até 30 de setembro de 2013, de juros e comissões dos

financiamentos con.traídos por esta empresa junto do BES bem como de amortização de

outros financiamentos por partes terceiras.

Import.; notar que o Grupo procedeu à alienação da. em 2010 pelo
valor de 3 euros. O Contrato de compra e venda das ações da inclui *um balanço
consolidado desta empresa reportado a 27 de dezembro de 2010, devidamente aprovado
pela respetiva administração executiva, e que revela uma situação financeira altamente
desequilibrada a essa data, com ativos de cerca de 2.043 milhares de USD e passivos de
306.649 milhares de USD. Não dispomos de informação financeira actualizada desta
empresa.
O Grupo PSI tem vindo a fazer face ao serviço da divida desde a sua alienação
à efectuando nas datas previstas os pagamentos de capital e juros às entidades
financia oras, nomeadamente ao BE', o que revela um apoio continuado do Grupo à

473



Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
1° Juízo — J1

Pr.Do Municfpio, Ed Ex -Escola Prática de Cavalaria
2005-345 Santarem

Te1ef 243090300 Fax: 243090329 Mail: tnbunal.c.supervisao®tribunais.org.pt

Proc. rt..° 290/  20.2YUSTR

atividade desta empresa e urna responsabilidade assumida pelos respetivos passivos
financeiros.
No entanto fomos informados que esta dívida está coberta pela garantia soberana de
Angola. Aguardamos a confinnação no âmbito da auditoria do Banco Espirito Santo
Angola referente a 31 de dezembro de 2013."

804. A KPMG teve conhecimento, após ter efetuado a revisão sobre a imparidade dos créditos

do BES sobre a11111, que:

(i) • A havia sido vendida por € 3,00, em 2010, à

(ii) O balanço da M , à data da sua venda à mostrava ativos de 2 milhões

de USD e passivos de 307 milhões.de USD;

(iii) Desde a data da venda da tinha sido a ESI a assegurar o pagamento

de juros e comissões de financiamentos da perante o BES;

(iv) Por estes dispêndios; a EST registava em 30 de setembro de 2013 um crédito de

46,8 milhões de euros sobre agm
(v) As obrigações do BESA perante o BES, decorrentes da garantia relativa ao crédito da

MEestariam cobertas pela garantia soberana emitida, a 31/12/2013, pelo Estado
Angolano a favor do BESA, facto do qual aguardava, contudo, confirmação,

805. Os factos, relativos à situação financeira da e do BESA, de que a KPMG tomou

conhecimento, após 30 de setembro de 2013, traduziram-se numa alteração dos

pressupostos coin base nos quais a KPMG havia documentado nos seus papéis de trabalho

ter concluído não existir imparidade nos créditos do BES sobre a e que o valor de

imparidade atribuída por esse banco era adequado.

806. A KPMG manteve, embora com diferentes fundamentos, o julgamento e conclusão de que

a imparidade atribuída pelo BES aos créditos detidos sobre a era adequada.
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807. Para tanto, a KPMG considerou a informação de que as responsabilidades do BESA

perante o BES, decorrentes da emissão da garantia sobre os créditos da estariam

"totalmente garantidas por garantia emitida pelo Estado Angolano a favor do Banco

Espírito Santo Angola (Garantia Soberana)".

808. A informação documentada pela KPMG nos seus papéis de trabalho, relativa à revisão

efetuada sobre a imparidade dos créditos do BES sobre a 111111 não permite a um

revisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio do BES e d9 trabalho efetuado pelo

auditor sobre a respetiva carteira de crédito, compreender i) a prova de auditoria obtida

pela KPMG com vista a suportar a adequada valorização (imparidade) dos créditos detidos

pelo BES sobre a ii) as bases de suporte do julgamento efetuado pela KPMG e/ou

os fundamentos da sua conclusão quanto à sua suficiência da prova obtida com vista a

suportar a referida asserção.

809. A KPMG não complementou a análise que, com referência a 30 de setembro de 2013,

documentou nos seus papéis de trabalho ter efetuado sobre a imparidade dos créditos

detidos pelo BES sobre a e, ern particular; os fundamentos que documentou terem

servido de suporte à sua conclusão sobre a adequação da imparidade atribuída pelo BES a

essa exposição:

810. A KPMG não documentou nos seus papéis. de trabalho referentes à auditoria sobre o

exerCício de 2013 do BES (maxime, nos seus papéis de trabalho de suporte à revisão

efetuada sobre a imparidade dos créditos do BES sobre a1111):
(i) ter tornado conhecimento de factos relativos à situação financeira da e do

BESA com iriipacto na análise por si anteriormente efetuada e documentada, com

referência a 30 de setembro de 2013, sobre a imparidade dos créditos do BES sobre a
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(ii) qualquer informação e/ou análise (sua) sobre os factos de que, após essa data, teve

conhecimento, relativos à situação financeira da

(iii) ter atendido, para efeitos da análise efetuada sobre a imparidade dos créditos do BES

sobre ao facto de as obrigações do BESA decorrentes da garantia relativa aos

créditos em causa, estarem cobertas pela garantia soberana emitida pelo Estado

Ang olano;

(iv) qualquer informação e/ou análise sobre os factos de que, após essa data (30 de

setembro de 2013), tomou conhecimento, relativos à situação financeira do BF -SA, e

que justificaram a necessidade da garantia soberana. cobrir as responsabilidades do

BESA perante o BES, decorrentes da garantia prestada por aquele Banco sobre os

créditos daME
(v) qual o valor das responsabilidades do BESA perante o BES que the foi confirmado

estar coberto pela garantia emitida pelo Estado Angolano;

(vi) de que forma a garantia soberana, emitida em benefício do BESA, cobria as

responsabilidades desse banco perante o BES.

811. A KPMG não documentou nos seus papéis ter efetuado procedimentos de auditoria e

.obtido e analisado informação que, face aos factos de que teve conhecimento, relativos à

situação financeira da e do BESA, lhe permitissem concluir sobre a adequação do

valor de imparidade atribuído pelo BES aos créditos detidos pela

812. A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2013 do BES:

se confirmou, por si ou através da KPMG Angola, que as obrigações do BESA perante

o BES, decorrentes da emissão, ern setembro de 2011, da referida garantia sobre os

créditos da estavam efetiva e totalmente garantidas pela garantia soberana
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emitida pelo Estado Angolano a favor do BESA, ou evidência dessa confirmação (por

parte da KPMG Angola);

(ii) de que forma a garantia soberana, emitida em beneficio do BESA; cobria as

responsabilidades desse banco perante o BES;

(iii) se foi efetuada (por si e/ou pela KPMG Angola) urna análise sobre os termos, a

probabilidade e o prazo de execução da garantia soberana, tendo em conta i) a

situação financeira da ü) a situação financeira do BESA, e iii) o facto de a

entidade beneficiária da referida garantia ser o BESA, e não o BES.

813. A KPMG emitiu, no dia 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre a informação financeira contida nas demonstrações financeiras individuais

do BES referentes ao exercício de dezembro de 2013, afirmando que "as referidas

demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, en -i todos os

aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do Banco Espirito Santo, S.A., em

31 de dezembro de 2012, o resultado das suas operações, o rendimento integral, os flua-os

de caixa e as alterações no capitals próprios no exercício findo naquela data, em

conformidade com as NCA's, tal como definidas pelo Banco de Portugal e a informaçio

nelas constante é completa, verdadeira, atual, dam, objetiva e lícita".

814. A arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos supra descritos, os quais

são factos próprios, em que interveio e que praticou.

815. A KPMG sabia:

a) O MS detinha, em 31/12/2013, créditos sobre a que (i) a 30/09/2013,

ascendiam ao montante de C187.175.279,00, e (ii) a 09/12/2013 ascendiam a C

184.860.893,00 (dos quais havia sido utilizado o montante de C 181.376.880);
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b) O BES relevou.os créditos por si detidos sobre na rubrica "Crédito a Clientes"

do seu balanço referente ao exercício de 2013;

c) O BES atribuiu, corn referência a setembro de 2013, uma imparidade de 0,10% aos

créditos pelo mesmo detídos sobre a

d) O valor dos créditos detidos pelo BES sobre a a 31/12/2013, era superior à

materialidade global definida pela KPMG no âmbito e para efeitos da auditoria

efetuada sobre as demonstrações financeiras individuais do BES;

e) Conduiu e documentou, no âmbito da revisão efetuada, corn referência a 30 de

setembro de 2013, sobre .a imparidade dos créditos do BES sobre aI I que o valor

de imparidade atribuída pelo BES era apropriado, com base no facto do valor da

exposição se encontrar coberto por urna garantia prestada pelo BESA a favor do BES, e

pela ausência de registo de incumprimentos;

f) A havia sido vendida por 3 euros, em 2010, à

g) O balanço da à data da sua venda à mostrava ativos de 2 milhões

de USD e passivos de 307 milhões de USD;

h) Desde a data da venda da , tinha sido a ES1 a assegurar o pagamento

de juros e comissões de financiamentos da perante o BES, e que, por esses

dispêndios, a ES1 registava em 30 de setembro de 2013 um crédito de 46,8 milhões de

euros sobre a

i) Não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes ao exercício de 2013 do

Grupo BES, os factos descritos nos pontos 865 a 868 supra;

j) Emitiu, no dia 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre a informação financeira contida nas demonstrações financeiras

individuais do BES referentes ao exercício de dezembro de 2013, afirmando que "as

referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em

todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do Banco Espirito

Santo, S.A., em 31 de dezembro de 2012, o resultado das suas operações, o rendimento
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integral, os fluxos de caixa e as alterações no capitais próprios no exercício findo

naquela data, em conformidade com as NCA's, tal como definidas pelo Banco de

Portugal e a informação nelas ,constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e

lícitan.

' 816. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.

SUBSECÇÃO — DA INFORMAÇÃO PRESTADA PELA KPMG AO CNSA

817.. (0 Em 23/09/2015, o CNSA solicitou á KPMG a seguinte informação:

"Na reunião que tivemos no dia 21 de Setembro último, foi abordada a questão das

insuficiências doc-umenrais detetadas nas amostragens da carteira de crédito, tendo a

Dra. Inês Filipe relendo que, entre outras questões, tinham detetado a existência de

créditos concedidos pelo B.ESA sem que o respetivo contrato de crédito tivesse sido

assinado com o mutuário..Em face disto gostaríamos de saber:

Que percentagem de crédito selecionado, em número e em montantes, não dispunha

de contrato assinado, para cada um dos anos 2011,2012 e 2013?

Que percentagem de créditos concedidos sem contrato em 2011, em número e em

montantes, foi regularizada em 2012 e 2013?

Que percentagem dos créditos concedidos sem contrato em 2012, em número e ern

montantes, foi regularizada em 2013?

Como se efetuou a validação da utilização dos créditos concedidos sem contrato?

.Existia aprovação . do crédito pelos órgãos competentes ou apenas pelo

Administrador executivo? Verificou-se utilização do crédito através de levantamentos

em numedrio?

Para além da inexistência .de contratos de crédito, que outras situações de

insuficiências docurnentais foram detetadas no BESA? Houve alguma evolução entre

2011 e2013?"
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818. A KPMG informou o CNSA, em 29/11/2015, que:
I/ (  • •) Conforme foi referido pela Dra. Inês Filipe numa das reuniões havidas, os processos

• de crédito existiam, mas na documentação a que a KPMG Angola teve acesso não
constavam alguns elementos, incluindo o contrato com a assinatura de cliente — situações

não envolveram mais de 5/6 clientes — e foi no imbito do trabalho desenvolvido sobre a

carteira de crédito de 2013 que essa situação em particular foi derectada, rendo sido essa

situação de deficiência administrativa objecto de reporte, como comprova a sua menção

nos referidos relatórios.

(
Tal como referido pela KPMG Angola, nos anos anteriores (2011 e 2012), não teve

evidência, e como tal não reportou, que as dossiês analisados, no âmbito da amostra,

tivessem ausência de assinatura dos contratos por parte do's clientes.

No que respeita a outras deficiências detectadas, a KPMG Angola desde 2011 que

reportou existirem outras lacunas ao nível dos processos administrativos de crédito e que se

relacionavam com divergências entre alguns dados que constavam nos dossiês de crédito,

relacionado com a existência de garantias não registadas em sistema e respectivas

valorizações."

81?. A KPMG prestou, assim, ao CNSA, a seguinte informação:

a) Apenas no âmbito da auditoria sobre BESA, com referência ao exercício de 2013,

foram detetados processos/dossiers de crédito em que estavam em falta os contratos

assinados pelos clientes;

b) No âmbito das auditorias efetuadas com referência aos exercícios de 2011 e 2012, as

lacunas detetadas e reportadas pela KPMG Angola estavam apenas relacionadas com

divergências entre alguns dados que constavam nos dossiers de crédito, por sua vez
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relacionados corn a existência de garantias não registadas no sistema do BESA e

respetivas valorizações.

820. A referida informação, prestada pela KPMG ao CNSA, era falsa, porquanto no âmbito das

auditorias efetuadas (pela KPMG Angola) sobre o BESA, para efeitos de emissão, pela

KPMG, de opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes aos

exercícios de 2011 e 2012, foram detetados créditos relativamente aos quais não foi

possível obter (porquanto não se encontravam disponíveis nos respetivos

dossiers/processos de crédito):

a) As propostas dos créditos e respetivas aprovações (e, consequentemente, informação

sobre a concreta finalidade/destinação dos créditos concedidos pelo BESA);

b) Os contratos celebrados e assinados pelos clientes;

c) Informação sobre a situação financeira e/ou de viabilidade económica dos mutuários

créditos analisados (como seja, demonstrações financeiras);

d) Informação sobre o tipo de colaterais associados aos créditos analisados, respetiva

contratualização e documentação de suporte à sua valorização.

821. A KPMG tinha conhecimento, à data em que prestou aó CNSA a informação referida no

ponto 818 supra, dos factos descritos no ponto anterior.

822. (ii) Em 26/10/2015, o CNSA solicitou à KPMG informação sobre a data em que a

mesma havia tido acesso às atas das assembleias gerais do BESA havidas a 3 e 21 de

outubro de 2013.

823. A KPMG prestou, em 29/11/2015, ao CNSA, a informação de que "À .KPMG Portugal

não foi dado acesso a estas actas."

824. A referida informação, prestada pela KPMG ao CNSA, era falsa, porquanto a KPMG teve

acesso, pelo menos desde janeiro de 2014, a.uma cópia das atas (integrais) das assembleias

gerais do BESA havidas a 3 e 21 de outubro de 2013.
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825. A Arguida agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos supra descritos, os quais

são factos próprios, em que interveio e que praticou.

826. A KPMG sabia que:

a) Informou o CNSA que i) apenas no âmbito da auditoria sobre BESA, com referência

ao exercício de 2013, foram detetados processos/dossiers de crédito em que estavam

em falta os contratos assinados pelos clientes; ii) no âmbito das auditorias efetuadas

com referência aos exercícios de 2011 e 2012, as lacunas detetadas e reportadas pela

KPMG Angola estavam apenas relacionadas com divergências entre alguns dados que

constavam nos dossiers de crédito, por sua vez relacionados com a existência;

h) No âmbito das auditorias efetuadas (pela KPMG Angola) sobre o BESA, com

referência aos exercícios de 2011 e 2012, foram detetados créditos relativamente aos

quais não foi possível obter i) as propostas dos créditos e respetivas aprovações (e,

consequentemente, informação sobre a concreta fmalidade/destinação dos créditos

concedidos pelo BESA); ii) os contratos celebrados e assinados pelos clientes;

informação sobre a situação financeira e/ou de viabilidade económica dos mutuários

créditos analisados (como seja, demonstrações financeiras); iv) informação sobre o tipo

de colaterais associados aos créditos analisados, respetiva contratualização e

documentação de suporte à sua valorização;

c) A informação prestada ao CNSA era falsa.

827. A KPMG sabia que:

a) Prestou ao CNSA informação no sentido de que não lhe tinha sido dado acesso a estas

atas (integrais) das assembleias gerais do BESA havidas a 3 e 21 de outubro de 2013;

b) Teve acesso, pelo menos desde janeiro de 2014, a uma cópia dessas atas;

c) A informação prestada ao CNSA era falsa.
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828. A KPMG quis praticar os factos supra descritos.

Do rearm de impugna(dojurücial

829. A KPMG Portugal procedeu à confirmação de que as demonstrações financeiras do

componente integrado na consolidação eram . coincidentes com as demonstrações-

reportadas pelo componente BES; avaliou o contributo de cada entidade para o resultado

consolidado do Grupo e comparação com o ano anterior; reviu 'as demonstrações

financeiras consolidadas do BES; analisou os relatórios de actividade mensal

disponibilizados mensalmente aos membros com lugar nas reuniões do Conselho de

Administração; à leitura das actas da Comissão Executiva e da Comissão de Auditoria; fez

reuniões com o departamento de planeamento e contabilidade, departamento internacional

e departamento de compliance.

830. Com reporte às contas cónsolidadas do BES relativas ao exercício que encerrou a

Dezembro de 2012, a equipa de auditoria do Grupo BES a.valiava as comunicações e

reportes recebidos dos auditores dos componentes e, se esses fossem insuficientes ou

carecessem de explicações adicionais, determinava os procedimentos adicionais a executar e

por quem e promovia as diligências necessárias junto do auditor do componente.

831. As comunicações entre a equipa de auditoria do Grupo e os auditores dos componentes

eram asseguradas e efectuadas pelos sócios das respectivas as equipas.

832. A KPMG" Portugal assegurou, por via das instruções emitidas e das declarações obtidas,

bem como do conhecimento que tinha da KPMG Angola e dos mçmbros da sua equipa,

que a KPMG Angola, entre o mais; (i) possuía "habilitações e competência. profissiónal

adequada",. (ii) que "não está abrangid[a] por qualquer incompatibilidade", (iii) que "é

.independente em relação à entidade em .causa" e (iv) que "opera[va] num ambiente

regulador que supervisiona de forma activa os auditores" (tendo a KPMG Portugal,
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relativamente a este último ponto, solicitado à KPMG Angola uma declaração que consta

dos dossiers de auditoria).

833. Nas instruções emitidas aos auditores dos componentes, a KPMG Portugal (i) definiu as

finalidades e escopo do trabalho a realizar por aqueles e os requisitos de independência

necessários para realizar o trabalho; (ii) definiu os princípios contabilisticos aplicáveis (in

casu, as iFRS adoptadas pela União Europeia) e as normas de Revisão / Auditoria a

aplicar; (iii) definiu os reportes que deveriam ser realiza dos pelos auditores dos

' componentes e os termos em que a equipa de trabalho do Grupo poderia envolver-se no

trabalho dos auditores dos componentes; (iv) definiu a forma e conteúdo dos

questionários; (v) informou da necessidade de definição da materialidade de cada

componente; (vi) identificou os riscos significativos de distorção material nas

demonstrações fuianceiras do Grupo, bem como as partes relacionadas.

834. Em 25 de Fevereiro de 2013, a KPMG Portugal e a KPMG Angola "realizaram uma

videoconferência.

835. É prática comum, no contexto de auditoria de um grupo, a equipa central auditora do

grupo recorrer ao trabalho de auditoria dos auditores dos componentes.

836. A KPMG Portugal tinha um conhecimento profundo da KPMG Angola e plena confiança

nas pessoas que integravam a equipa de trabalho, maxime na Partner, Dra. Inês Filipe, que

havia trabalhado vários anos como ROC, na KPMG Portugal, e é tida como uma

especialista em matéria de auditoria.

837. A KPMG Portugal conservou nas suas pastas de auditoria do Grupo: (i) as instruções de

auditora emitidas; (ii) as declarações emitidas pelos auditores de componentes; (iii)

reportes interinos e finais emitidos pelos auditores de componentes; (iv) opiniões dos

auditores de componentes emitidas em base IFRS; (v) sumário da videoconferência.

838. 0 abordado no âmbito da Comissão Executiva e do Conselho .de Administração visava a

análise do desempenho das subsidiárias do BES e definição da estratégia a adoptar quanto a
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estas, não sendo ela responsabilidade da KPMG Portugal a tomada de decisões de estratégia

ou de gestão por parte dos órgãos competentes do BES.

839. A KPMG Portugal, no âmbito da Revisão Limitada de Junho de 2013, procedeu à

elaboração de instruções de revisão adaptadas ao trabalho exigível numa revisão limitada.

840. As instruções de revisão limitada emitidas pela KPMG Portugal identificavam os riscos

significativos e foram enviadas à KPMG Angola.

841. Em cumprimento das instruções, a KPMG Angola remeteu à KPMG Portugal o

Interoffice Review Report, emitido sem qualificações quanto à informação financeira

preparada sobre o BESA para efeitos das contas consolidadas intercalares a incorporar nas

demonstrações do BES.

842. Com reporte à análise efetuada pela Recorrente sobre imóveis do componente BESA,

asserções «existência, direito e obrigações, valorização», os procedimentos realizados estão

documentados nos relatórios enviados pela KPMG Angola à KPMG Portugal, e.g., o

Interoffice Review Report e o 1-fighlights Interim Memorandum, tendo a primeira

concluído satisfatoriamente sobre as referidas asserções quanto à carteira de imóveis do

BESA.

843. A KPMG Angola informou ainda a KPMG Portugal que, por força. da conclusão do

processo de revisão dos processos internos do BESA, nomeadamente quanto à carteira de

créditos, a acrescer à existência da referida Garantia Soberana, iria sanar e eliminar as

reservas por limitação de âmbito que haviam sido emitidas sobre as contas do BESA

referentes aos exercícios de 2011 e-20I2.

844. A KPMG Angola e a KPMG Portugal não tiveram intervenção na análise que a nova

Comissão Executiva do BESA, presidida por Rui Guerra, realizou à carreira de crédito do

banco, ou sequer na preparação e realilação da Assembleia -geral de accionistas do BESA

ou na redacção da respectiva acta.
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845. Consta das pastas de trabalho da KPMG Portugal os reportes realizados pela KPMG

Angola, que tiveram em consideração a informação prestada pela Comissão Executiva do

BESA.

846. A KPMG Angola registou, no reporte interino de 4 de Dezembro de 2013, que durante o

segundo semestre de 2013, a nova comissão executiva do BESA estava a realizar um

trabalho de análise à carteira de crédito do banco que se prolongou até ao final de

Dezembro desse ano, não tendo a KPMQ Angola, durante esse período, tido acesso a

documentação relativa à carteira de crédito.

847. 0 BES divulgou os créditos por si detidos sobre o BESA, na Nota 41 (transacções com

partes relacionadas) do anexo às suas demonstrações financeiras individuais, com referência

a 31 de Dezembro de 2013, no valor de 3.098.262 milhares de euros, não tendo

reconhecido qualquer imparidade sobre os mesmos, entendimento perfilhado pela KPMG

Portugal.

848. 0 BPS revelou créditos por si detidos, em 31 de Dezembro de 2013, sobre entidades do

na rúbrica "crédito a clientes" do balanço das suas demonstrações

financeiras individuais referentes ao exercício de 2013, tendo a KPMG Portugal concluído

pela adequação da imparidade atribuída pelo BES, não registando outros sinais de

imparidades, • não se verificando qualquer incumprimento ou atraso no pagamento de

capital e dos respectivos juros.

849. No que respeita às responsabilidades da perante os seus credores, não foi

considerado pela PwC ou pelo BdP, no âmbito do ETRICC2, como sendo de acrescer à

dívida do Grupo ESI a reembolsar no âmbito do seu plano de negócios, qualquer dívida da

atento o facto de à época, ter sido entendido pela Recorrente, que o comprador

iria assumir os passivos do e que iria ser capaz de gerar suficiente liquidez
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para fazer face a este passivo.

850. Sikander Sattar recebeu, na primeira quinzena de Janeiro de 2014, as actas da. AG do

BESA de 2013 e bem assim a garantia soberana do Estado Angolano, cujo teor apreendeu,

entregando-os à sócia da KPMG Angola Inês Filipe.

851. Rui Guerra transmitiu a Sikander Sattar, que, por seu turno transmitiu à equipa de

auditoria do BES consolidado, que, com reporte à carteira de crédito do BESA, tinham

sido identificados créditos cuja recuperabilidade podia estar em causa, mas que tais

créditos estavam cobertos pela garantia soberana emitida pelo Estado Angolano.

852. Ern 28 de Agosto de 2019, a CMVM emitiu o seguinte comunicado:

«Comunicado da CMVM relativo ao cancelamento do registo de três auditores da
K.P MG
No contexto de uma ação da CMVM., no âmbito dos seus poderes de supervisão de
auditores, relativa à idoneidade enquanto condição de manutenção do registo na CMVM
dos Revisores oficiais de Contas, comunica-se que Inês Viegas, Sílvia Gomes e Fernando
,Antunes, sócios da KPMG ik Associados — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
S.A (KPMG) solicitaram o cancelamento dos. respectivos registos para o exercício de
funções de auditoria junto da CMVM..
.0 referido pedido de cancelamento foi deferido pela CMVM e produz efeitos a partir da
presente data. .
Sobre este assunto foi divulgado hoje um comunicado da KPMG, no seu sítio da
intemet.
Nos termos legais, os referidos sócios deixam de poder desempenhar as funções de
auditoria, porque deixam de estar registado na CMVM. Um novo registo só poderá ser
solicitado uma vez decorridos 2 anos sobre o cancelamento, ficando sujeito às condições
previstas no regime de supervisão de auditoria, avaliadas pela CMVM no momento da
solicitação da inscrição.
A adopção das melhores práticas sobre os agentes económicos, incluindo os auditores, é
condição necessária para o funcionamento eficiente do mercado de capitais e para o
desenvolvimento da economia nacional.
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A CMVM adotou como uma das suas prioridades de supervisão para 2019 «intensificar
a supervisão de auditores nos ternas da avaliação de idoneidade e independência, focando
em particular os ternas de registo e rotação de auditores e dos serviços distintos de
auditoria proibidos».

853. É o seguinte o teor do comunicado da Recorrente KPMG acima referido, datado de 28 de

Agosto de 2019:

«A KPMG & associados - Sociedade de revisores oficiais de contas, S.A ("KPMG')
vem por este meio informar que os seus sócios Fernando Antunes, Inês Viegas é
Silvia Gomes decidiram deixar de exercer a atividade de auditoria, tendo em
consequência requerido o cancelamento dos respectivos registos junto da CMVM.
Estes requerimentos foram já deferidos pela CMVM.
É do domínio público que a KPMG e os seus referidos sócios estão envolvidos ern
processos em curso relacionados com os trabalhos de auditoria ao Grupo Banco
Espírito Santo, neles se incluindo ações conduzidas pela CMVM no âmbito dos seus
poderes de supervisão dos auditores.
Assim, procurando salvaguardar os interesses da KPMG, os seus próprios interesses
e acima de tudo os interesses dos seus clientes, os referidos sócios tomaram a decisão
de deixar de exercer as funções de auditoria que, com brio, competência e
dedicação, desempenharam durante mais de 25 anos.
Compreendendo as circunstâncias em que esta decisão foi tomada pelos seus sócios,
a .KPMG enaltece o elevado sentido de responsabilidade que a mesma revela, bem
como a dedicação, empenho e qualidade com que Fernando Antunes, Inês Viegas e
5.11 via Gomes exerceram as suas funções ao longo dos anos, não podendo,
especificamente, deixar de sublinhar o trabalho que, em colaboração com os
supervisores, desenvolveram durante o designando "pen'odo cn'tico do BES" o que
se espera que venha a ser reconhecido nos processos em curso, por ser da mais
elementar Justiça.»

854. Em 26 de Maio de 2014, o Banco Nacional de Angola dirigiu ao Presidente da Comissão

Executiva do BESA a seguinte «carta de recomendações»:

Referindo nos à inspecção global realizada à vossa instituição de 28 de janeiro a 20
de março de 2014, com o objetivo de avaliar a adequação dos controles internos,
gestão dos riscos, a qualidade dos registos contabilisticos, a avaliação da carteira de
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crédito e de outros ativos e passivos relevantes, os fundos próprios da instituição, os
resultados, o grau de cumprimento da legislação em vigor, bem como à prossecução
da sua missão e dos objetivos estratégicos.
Face às constatações verificadas durante o trabalho de inspecção, recomendamos
que o banco adote as seguintes medidas:
1- Que o banco dote a sua área de auditoria interna de uma estrutura capaz de
realizar trabalhos abrangentes a todas as áreas do banco, de forma a cumprir com o
estipulado no artigo 17°, do Aviso n.°02/09 de 19 de Abril;
2 - que o banco implemente procedimentos e controles no sentido de todos os
funcionários atuarem e trabalharem com base na legislação angolana em vigor, uma
vez que constatou-se claramente que alguns funcionários seniores da instituição
demonstram desconhecimento total da regulamentação prudencial em vigor;
3 - que o banco implemente um sistema integrado de controle interno e
procedimentos de controle periódico. dos ativos da instituição, visto que foram
detectados várias falhas de natureza de conciliação contábil, Registos contabilísticos
incorretos e em alguns casos não registo de determinadas operações, conforme
exemplos seguintes:
(...)
4 - que o BESA reveja os seus mecanismos por forma a dar conformidade aos seus
sistemas operacionais, uma vez que geram informações desfasadas pondo em causa a
fiabilidade das mesmas, obrigando o banco a fazer a conciliação de informação
tardiamente, ocasionando atrasos no envio da mesma a autoridade de supervisão.
5- que a instituição realize os testes de esforço de liquidez (...);
6 - (...)
7 - que o banco se adeque (...) sobre a obrigatoriedade cia prestação de informação a
autoridade de supervisão, uma vez que não foram entregues os documentos
descritos em anexos;
8 - que o banco envie ao banco nacional de Angola no prazo de 15 dias úteis as
cópias dos documentos não entregues a equipa de inspecção.
(-)

10 - Que a instituição implemente no seu sistema de gestão de crédito uma
plataforma que permita a análise prévia da operação de concessão e o
acompanhamento eficaz das operações de crédito como por exemplo, as
restruturações ou a ligação de empresas para a identificação de grupos económicos;
(...)
13 - Que o BESA compra rigorosamente com o exposto no artigo 17.° do Aviso.
4/2011, de 8 de junho, que veda a apropriação de proveitos sobre operações vencidas
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a mais de 60 dias, uma vez que verificamos que o banco faz apropriação de juros a
todos os créditos quer vencidos e vincendos;
14 — (...) concessão, aprovação, carregamento e arquivo de crédito, visto que foram
constatadas diversas Irregularidades neste capitulo

(—)
18 - que o banco se pronuncia sobre a real situação do fundo BESA valorização,
quanto à situação dos imóveis, valores desembolsados na aquisição, alienação dos
referidos imóveis para o fundo, • a sua avaliação atual, a contrapartida dada pelo
fundo sobre os imóveis, de que forma são feitos e onde são creditados os
desembolsos para a construção dos imóveis do fundo nas contas do banco.
19 - que o banco diversifique os seus investimentos para outros setores de atividade,
visto que atualmente se encontra exposto ao setor da construção e promoção
imobiliária.
Aguardamos o vosso pronunciamento, prescrito, como hipóteses ,contidas nesta
correspondência no prazo máximo de 15 dias a contar da data da sua recepção.

855. Em II de Julho de 2014, o Banco Nacional de Angola emitiu o seguinte comunicado de

imprensa:

«Face às notícias que vêm sendo veiculadas pela imprensa internacional, relativas à eventual

degradação da situação financeira do Banco Espírito Santo, S.A. (BES), o maior acionista

do Banco Espirito Santo Angola (BESA), o Banco Nacional de Angola (BNA), vem por

este meio, levar ao conhecimento da opinião pública, que a continuidade das opera ções da

instituição financeira angolana e a segurança dos depósitos dos seus clientes, estão

completamente assegurados e que não estão em causa os rácios mínimos regulamentares do

Banco.»

856. A garantia soberana, emitida pelo Estado Angolano, foi revogada após 4 de Agosto de

2014, na sequência de medidas de saneamento impostas pelo BNA ao BESA.
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857. A Recorrente contribuiu para o apuramento do desvio do passivo da ESI, detectado no 2.°

semestre de 2013, tendo proposto a constituição, nas contas do BES, de uma provisão de

700 milhões de euros, o que, com reporte ao exercido de 2013, foi aprovadas no

semestre de 2014, por unanimidade do órgão de gestão do BES.
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II. B) MATÉRIA DE FACTO NÃO PROVADA

Com interesse para os autos, não se provou que:

A. Quanto aos trabalhos de auditoria realizados sobre os componentes Aman Bank e

ES Bank Miami, para efeitos de consolidação das demonstrações financeiras do BES

relativas ao exercício de 2012, a KPMG Portugal documentou devidamente a

classificação dos componentes relevances corno "significativos", com o devido

racional, e identificou aqueles que eram considerados "não significativos", e deu

integral cumprimento aos requisitos da norma ISA 600 no processo de classificação.

B. Os efectivos riscos para efeitos de auditoria, bem como a análise efectuada sobre este

componente, encontram-se devidamente documentados nos dossiers de auditoria.

C. Na fase de Risk Assessment, a equipa de trabalho realizou os trabalhos necessários

para conhecer o Grupo, os seus componentes e respectivos ambientes, na perspetiva

dos controlos ao nível do Grupo.

D. Com interesse para estes autos, existiam limitações impostas à KPMG Portugal

quanto à possibilidade de apropriação, retenção e documentação nas suas próprias

pastas de trabalho de informação plena sobre o BESA, porque a KPMG Angola

estava vinculada ao sigilo estabelecido no artigo 76.° da Lei n.° 12/15, de 17 de

Junho, da jurisdição angolana..

E. As lacunas identificadas no Highlights Completion Memorandum não significavam

que não fosse possível fonnular uma opinião segura, por parte do auditor local.

F. A KPMG Angola transmitiu categoricamente à KPMG Portugal que teve capacidade

para desenvolver todos os procedimentos de auditoria que lhe permitiram recolher a
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prova de auditoria suficiente e apropriada para concluir sobre a componente BES,A e

formular o seu julgamento de auditoria.

G. No sumário elaborado sobre a videoconferêncii são identificados os temas

discutidos, de onde resulta que a KPMG Portugal desafiou criticamente, e de forma

céptica, as conclusões e julgamentos formulados pela KPMG Angola.

H. A documentação de auditoria que deve constar-das pastas de trabalho de um auditor

de grupo quando recorre ao trabalho realizado por auditores de componentes não é

a mesma, em termos de forma, conteúdo e extensão, que deve constar das pastas de

trabalho de um auditor quando é ele próprio a realizar o trabalho sobre a entidade

auditada.

Por referência ao exercício de 2012, a KPMG Angola acedeu e recolheu a prova de

auditoria adequada e suficiente, a qual induía, a revisão da carteira de crédito do

BESA, através do contacto directo com os dossiers físicos, através dos respetivos

registos informáticos dessa carteira de crédito em sistemas de informação e através

de discussões de trabalho com os colaboradores do BESA que realizavam o

acompanhamento de crédito, numa base de amostragem que representavà uma

• percentagem relevante da população.

J. A KPMG Angola procedeu à análise e valorização das garantias que colateralizavam

os créditos, recorrendo inclusive a avaliações realizadas por entidades externas,

nomeadamente a Proprime.

K. No seguimento do Risk Assessment reali7Ado pelo BNA. ao BESA, For referência a

31 .de Dezembro de 2012, induindo a sua carteira de crédito, é possível concluir

que, antes de Junho de 2013, existia informação suficiente para que o BNA pudesse

formar a sua opinião sobre a carteira de crédito do BESA e, nomeadamente, pudesse
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afirmar que (i) a maioria dos créditos fora concedida ao Estado e/ou empresas

pública angolanas e (ii) o seu nível de provisionarnento era adequado.

O exercício de stress test realizado pelo BNA ao BESA, em 2012, permitiu concluir

que; no ano 2012, existia informação suficiente para que o BNA pudesse formar a

sua opinião sobre a carteira de crédito do BESA e, nomeadamente, pudesse calcular

o potencial ajustamento dsprovisões cio Banco.

M. A KPMG Angola levou a cabo todos os procedimentos possíveis, necessários e

adequados para sustentar a opinião que ficou vertida na Certificação Legal de

Contas do consolidado do BES referente ao exercício de 2012.

N. A KPMG Angola realizou procedimentos alternativos que considerou necessários

para abordar o risco de auditoria, por não ter conseguido obter toda a

documentação relevante quanta aos imóveis registados na rúbrical«bens não de uso

próprio», quanto às asserções «existência, direitos e obrigações e valorização».

O. A KPMG Portugal não sabia que o imóvel «terreno em sangano» não dispunha, a

31 de Dezembro de 2012, licença de construção nem projecto de construção

aprovado.

P. A exposição do BES ao BESA apresentava um racional económico fundamentado.

Q. O julgamento da KPMG Portugal foi posteriormente corroborado pelo Banco de

Portugal, bem como pela PwC, no âmbito da análise realizada por estas entidades ao

exercício transversal de revisão da imparidade da carteira de crédito ("ETRICC -

I").

O comportamento adoptado pela KPMG Portugal afigura-se adequado e suficiente,

cumprindo integralmente o disposto nas Normas de Contabilidade ajustadas
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estabelecidas pelo BdP, que se traduziam na aplicação das Normas Internacionais de

Relato Financeiro ("IAS" ou "IFRS").

S.

T.

U.

V.

A KPMG Portugal documentou nos seus papéis de trabalho o julgamento que

efectuou para concluir sobre a ausência de necessidade de registo de imparidade

adicional.

Quanto aos trabalhos de auditoria realizados sobre os componentes Aman Bank e

ES Bank Miami, a KPMG Portugal documentou devidamente a classificação dos

componentes relevantes como "significativos", com o devido racional, e identificou

aqueles que eram considerados "não significativos".

A metodologia adoptada péla KPMG Portugal nos trabalhos de auditoria seguiu a

apreciação da significância em função da abrangência que os componentes

incorporam nas demonstrações financeiras.

A KPMG documentou devidamente a classificação dos componentes relevantes

como significativas, cumprindo os deveres relativos à classificação das demais como

não significativas e todos os juízos e procedimentos exigidos pelas normas de

auditoria, que foram v-nlizados à luz dos critérios aplicáveis e devidamente

documentados.

W. A KPMG Angola remeteu à KPMG Portugal o I-lighlights Completion

Memorandum e o Interoffice Audit Report on Financial Information Prepared for

Consolidation Purposes, relativamente à auditoria do componente BESA,

concluindo, de forma circunstanciadamente justificada e fiindamentada: (i) que tinha

sido capaz de reunir toda a prova de auditoria suficiente e apropriada, (ii) que tal

prova de auditoria, de entre a qual se encontrava a análise — inclusivamente junto do

Ministério das Finanças Angolano — da Garantia Soberana emitida pelo Estado
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Angolano, ern 31 de Dezembro de 2013, lhe permitia, concluir, sem qualquer

qualificação, sobre a carteira de crédito do BESA.

Os procedimentos de auditoria executados pela KPMG Portugal e a prova de

auditoria por si obtida — e devidamente documentada nas suas pastas de trabalho —

sobre o trabalho da KPMG Angola, para efeitos de integração do componente

BESA nas contas consolidadas do BES, foram suficientes e adequados para permitir

que a KPMG Portugal formulasse o seu juízo sobre a informação financeira daquele

componente

Y. A opinião da KPMG Angola sobre a carteira de crédito do BESA era categórica — e,

principalmente, era circunstanciadamente fundamentada — no sentido de que os

procedimentos de auditoria realizados tinham permitido a recolha de prova de

auditoria suficiente e apropriada que suportava o julgamento de auditoria da KPMG

-Angola.

No Highlights Completion Memorandumconsta a realização de procedimentos de

auditoria alternativos e adequados à comprovação das asserções relevantes.

AA. Do Highlights Completion Memorandum resulta que a KPMG Angola realizou

procedimentos de auditoria suficientes para confirmar a validade, natureza e

extensão da garantia soberana. .

BB. Aa impossibilidade de obtenção de toda a documentação relevante é uma

circunstância transversal ao sector bancário angolano.

CC. A existência de garantia soberana originava que os saldos líquidos de imparidade do

BESA fossem nulos e, nessa medida, não havia necessidade de qualificaras contas do

BESA, nem as contas consolidadas do BES.
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DD. A KPMG Portugal, nos contactos estabelecidos com o BES e com a KPMG Angola

não tomou conhecimento de situações que pudessem constituir tim alerta

relativamente à exposição ao BESA.

A KPMG Portugal documentou nos seus papéis de trabalho o julgamento que

efectuou para concluir sobre a ausência de necessidade de registo de irnparidade •

adicional.

FF.

GG.

O efectuado e documentado pela KPMG Portugal foi em tudo semelhante à

avaliação realizada pelo BdP e pelos auditores, no contexto das diferentes análises à

qualidade do crédito reqberidas pelos reguladores.

A KPMG Portugal prestou ao CNSA a melhor informação que dispunha sobre as

dezenas de pedidos de informação que foram dirigidos pelo CNSA à KPMG

Portugal no contexto daquela inspeção.
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MOTIVAÇÃO DE FACTO

Delim itação do objecto

Como tem sido afirmado pela 'jurisprudência do Tribunal Constitucional e pela

doutrina, o recurso de impugnação judicial constitui um recurso de jurisdição plena".

Por conseguinte, em sede de audiência de discussão e julgamento, o Tribunal

aprecia os factos e conduz a audiência sem constrangimentos, investido de poderes

investigatórios plenos no que tange à descoberta da verdade material (artigo 72.°, número 2

do RGCO).

Preliminarmente e procurando contribuir para a inteligibilidade do, extenso e

detalhado, acervo factual narrado na sentença, cumpre salientar que o Tribunal está, de

modo percussor, a ser confrontado com o quadro legal norteador da supervisão da

actividade de auditoria, levada a cabo pelos auditores/revisores de contas no. relatório de

auditoria e na revisão e certificação legal de contas. A sobredita actividade de supervisão de

auditoria, poi respeitar a actividade de natureza .pública, está a cargo da CMVM (apenas)

desde 2015, data de transposição da directiva 2014/56/EU do Parlamento Europeu e do

Conselho, que redundou na aprovação da Lei n.° 148/2015 (Regime Jurídico da Supervisão

da Auditoria).

Por essa razão, afigura-se pertinente ir deixando esclarecidas premissas básicas que

regem a actividade de auditoria, na medida em que essa clarificação contribui, por um lado,

para a apreensão da reievânda dos .factos normativos narrados; e, por outro lado, para a

desconstrução do seu aparente conteúdo hermético, arredando-se, igualmente, a alegação da

91 Cf. a este respeito, Alexandra Vilela, «0 I)ireito de Mera Ordenação Social», Coimbra Editora, 2013, pág.
386-387 e Joaquim Pedro Cardoso da Costa, «O Recurso para os tribunais judiciais da aplicação das coimas
pelas autoridades administrativas», in Ciência e Técnica Fiscal, 366, 1992, p. 59).
Em idêntico sentido, a título meramente exemplificativo, o acórdão do Tribunal Constitucional n.'" 373/2015,
disponível no site do itij.

498



Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
1°Juízo — J1

Pr.Do Municipio, Ed Ex -Escola Prática de Cavalaria
2005-345 Santarém

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

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

Recorrente de que a' matéria normativa é de compreensão inalcançável para o Tribunal,

principalmente no segmento em que surge associado a normas contabiliqicas.

Na verdade, do cotejo do 'objecto dos autos -• cuja delimitação decorre da
circunscrição operada na decisão administrativa cOndenatória concatenada com o teor das

conclusões do recurso de impugnação judicial - resulta que não está em causa apurar da

conformidade contabilística das contas, individuais e consolidadas, do BES, nos exercícios

de 2012 e 2013. Ou seja, não constitui objecto dos autos aquilatar se, na substância e com

reporte a normas contabilísticas, as contas ge acham corretamente certificadas.

O que aqui se discute ocorre em momento precedente, ex ante àquela asserção:

A KPMG documentou, nos seus papéis de trabalho, de forma a suportar a sua

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

de *auditoria obtida? Documentou, nos seus papéis de trabalho, factos importantes do seu

conhecimento respeitantes ao trabalho de auditoria realizado?

A KPMG, na qualidade de auditora do Grupo BES obteve, por parte da KPMG

Angola, que indicou como auditora da componente BESA, prova suficiente e adequada de

auditoria quanto às demonstrações financeiras? Obteve prova adequada e suficiente de

auditoria para suportar a opinião de certificação legal das contas?

Neste iter, está, aqui, em causa o apuramento de factos. que, com reporte ao

exercício de 2012, revisão limitada das contas (primeiro semestre de 2013) e exercício de

2013 (certificadas em 9 de Abril de 2014), respeitam a normas de auditoria que se

projectam nos seguintes deveres: dever de documentação, nos papéis de trabalho, de.

forma a suportar a opinião, do planeamento de auditoria, dos procedimentos efectuados e

da prova de auditoria obtida, bem como dever de documentação, nos mesmos papéis de

trabalho, de factos importantes e do conhecimento do auditor; dever de obter prova,

adequada e suficiente, para suportar a opinião de auditoria a emitir na certificação legal

das contas/relatório de auditoria; dever de emitir opinião com reservas (por limitação de
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âmbito ou desacordo) quando não seja possível obter prova, adequada e suficiente, de

auditoria; dever de manter um nível apropriado de cepticismo profissional, na avaliação da

prova de auditoria obtida; dever de elaborar e conservar documentação suficiente para o

supervisor examinar, adequadamente, o trabalho do ROC.

Procurando clarificar o que acima se afirmou: não está em causa apurar se a

imparidade registada sobre o «crédito a clientes» do BESA está contabilisticamente

registada de modo cOrrecto (isso, é o resultado/desfecho de uma apreciação de substância

decorrente de actividade contabilística e financeira, exógena a estes autos); mas, antes, a

apreciação, em estádio anterior, da conformidade da actividade de auditoria empreendida

pela KPMG para obtenção de prova dessa mesma auditoria, prova que deverá ser adequada

e suficiente.

Não releva, normativamente, a conclusão/resultado, mas o iter que, para isso, a

KPMG trilhou, os actos/procedimentos que desenvolveu e como os documentou; quer para

suportar, de modo crítico e céptico, o seu atomístico julgamento de auditor independente,

quer para permitir a um terceiro — seja o supervisor, seja um auditor sem pretérito
conhecimento da auditada — compreender a natureza, extensão e oportunidade desses
procedimentos de auditoria.

Por outras palavras, estabelecendo um paralelismo, o que aqui releva é apurar se os

relatórios de auditoria e certificação legal das contas do BES (exercícios de 2012 e 2013)

contém, de modo adequado, apropriado e autossuficiente, tal como exigido pelas normas

de auditoria, os fundamentos que suportaram o julgamento do áuditor, à semelhança do

exigido para a sentença pela alínea b) do número 1, do artigo 615.° do Código de Processo

Civil. Isto é, cumpre apurar se os relatórios de auditoria e certificação legal das contas do

BES, empreendidos pela KPMG, contém, em observância dos ditames que regem a

actividade de auditoria, a discriminação do tipo de trabalho executado sobre a informação

financeira disponibilizada pela gestão do Banco e a especificação da natureza, oportunidade
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e extensão dos concretos procedimentos de auditoria executados pela KPMG, para

suportar a sua opinião de auditor/ROC.

Uma vez mais, socorrendo-nos de pedagógico paralelismo, releva apurar se o

documento de certificação legal .de contas contém, tal como exigido para a sentença, a

indicação dos meios de prova que suportam a decisão, a fundamentação da convicção do

auditor (do julgador) com clareza, objectividade e Circunstanciação, de modo a que as

partes, no caso de auditoria um terceiro (auditor experiente sem ligação anterior à auditoria),

possa compreender os fundamentos que presidiram ao jul,gamento do auditor, por reporte à prova de

auditoria obtida.

Consequentemente e salvo melhor opinião, a aferição do que antecede opera, no

essencial, a partir do cotejo crítico da prova documental junta aos autos, designadamente,

adiantando-se, desde já, a centralidade do acervo documental que suporta a convicção do

Tribunal, para considerar integralmente demonstrado o acervo narrado na decisão

recorrida, designadamente, os seguintes. documentos':

i) Relatório de auditor independente da KPMG Angola sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do BESA referentes ao ano de 2011;

ii) Relatório de auditor independente da KPMG Angola sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do BESA referentes ao ano de 2012;

iii) Relatório de auditor independente da KPMG Angola sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do BESA referentes ao ano de 2013 (emitido em 4 de

Junho de 2014);

iv) Certificação legal de contas e relatório de auditoria da Recorrente, KPMG,

sobre o relatório de gestão e demonstrações financeiras consolidadas do BES,

92 Nos termos constantes no número 1, do artigo 92.° do CPP, aplicável por remissão do artigo 41.° do
RGCO, procedeu-se à tradução, para língua portuguesa, e junção aos autos dos'Highkghts e Interoffice juntos.
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referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2012 (emitido ern 4 de

Março de 2013);

v) Instruções de auditoria remetidas pela Recorrente KPMG à KPMG Angola

para efeitos de auditoria às demonstrações financeiras consolidadas do BES,

com reporte à componente BESA;

vi). Highlights Interim Memorandum — Audit da KPMG Angola para a Recorrente

(datado de 19 de Outubro de 2012);

vii) Highlights Interim Memorandum — Audit da KPMG Angola para a Recorrente

(datado de 15 de Fevereiro de 2013);

viii) Interoffice audit report on financial Information Perpared for Consolidation Purposes, da

KPMG Angola para a Recorrente (datado de 15 de Fevereiro de 2013);

ix) summary of control deficiencies, sobre o sistema de controlo interno do BESA,

remetido pela KPMG Angola à Recorrente (datado de 15 de Fevereiro de

2013);

x) Memorando/resumo da videoconferência realizada entre Inês Filipe, (em

representação da KPMG Angola) e Fernando Antunes (em representação da

Recorrente), datado de 15 de Fevereiro de 2013, atinente às demonstrações

financeiras do BRSA para efeitos das contas consolidadas do BES;

xi) Demonstrações financeiras" individuais referentes ao exercício de 2012

(balanço e demonstração de resultados;

93 As demonstrações financeiras retratam os efeitos financeiros das transações e de outros eventos, estando
agrupados ern classes, de acordo com as suas características económicas.
A mensuração da posição financeira no Balanço opera através dos elementos atinentes ao activo, passivo e
capitais próprios. Os elementos relacionados com a mensuração do desempenho são os rendimentos e os
gastos.
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xii) Demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, do BES (divulgadas em

28 de Agosto de 2013);

)(Hi) Relatório de Revisão Limitada sobre a informação financeira consolidada do

BES (1.' semestre de 2013), elaborado pela KPMG em 14 de Agosto de 2013;

xiv) Demonstrações Financeiras consolidadas intercalares do primeiro semestre do

exercício de 2013 do BES;

xv) Balanço do BESA, para o período findo em 30 de Junho de '2013, remetido ao

BES para efeito de consolidação;

xvi) Demonstração de resultados do BESA, para o período findo em 30 de junho

dé 2013, remetido ao BES para efeito de consolidação;

xvii) Highlights Interim Memorandum — Review da KPMG Angola para a Recorrente

(datado de 9 de Agosto de 2013);

xviii)Appendix C.05.01/Interoffice Review Report on Financiai information

prepared for consolidation purposes;

xix) Certificação Legal de Contas e Relatório de Auditoria da KPMG

(demonstrações financeiras consolidadas do BES de 2013), datado de 9 de

Abril de 2014;

xx) Balanço Consolidado do BES, divulgado nas Demonstrações Financeiras

consolidadas do BES referentes ao exercício de 2013;

xxi) Demonstração de resultados do BES, divulgado na Demonstração de

Resultados consolidadas, referentes ao exercício de 2013;

xxii)Demonstrações financeiras individuais do BES, referentes ao exercício, de

2013 (balanço e Demonstração de resultados);
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xxiii) Balanço do BESA, considerado pelo BES nas contas consolidadas, no

exercício de 2013;

xxlv) Demonstração de resultados do BESA, considerada pelo BES nas contas

consolidadas, exercício de 2013;

xxv)Highlights Interim Memorandum — Audit da KPMG Angola para a Recorrente

(datado de 4 de Dezembro de 2013);.

xxvi) Appendix C.05.01/Interoffice Audit Report on Financial information

prepared for consolidation purposes, da KPMG Angola para a Recorrente,

datado de 4 de Abril de 2014;

xxvii) Apeendix C.09 Summag,of Control Deficiencies, da KPMG Angola para

a Recorrente, atinente ao Sistema de controlo interno do BESA, datado de 4

de Abril de 2014;

xxviii) Memorando/resumo da conferência telefónica realizada entre Inês

Filipe (em representação da KPMG Angola) e Fernando Antunes (em

representação da Recorrente), em 7 de Abril de 2014, para discussão do

reporte remetido pela KPMG Angola à Recorrente em 4 de Abril de 2014,

atinente às demonstrações financeiras do BESA para efeitos das contas

consolidadas do BES, referente ao exercício de 2013;

xxix) Actas das Assembleias Gerais do BESA, ocorridas em 3 e 21 de Outubro de

2013;

xxx)Cartas, remetidas ern 5 de Novembro de 2013, pelo Presidente do Conselho do

BESA e Presidente da Comissão Executiva do BESA ao Presidente da

República de Angola;
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)00(1) Despacho presidencial que autorizou a emissão de uma garantia soberana, a

favor do BESA, no valor de 5_700 milhões de USD, em 31 de Dezembro de

2013;

xxxii) Garantia Autónoma a favor do BESA, emitida pelo Estado

Angolano em 31 de Dezembro de 2013;

xxxiii) Carta do Ministério das Finanças Angolano à KPMG Angola,

datada de 1 de Abril de 2014;

)00(1v) Relatório do trabalho de revisão limitada de finalidade eipecial sobre as

demonstrações financeiras consolidadas pró-forma, realizado pela Recorrente,

à ES! apírito Santo International SA, referente ao período de 9 meses findo

em 39 de Setembro de 2013 (datado de 31 de Janeiro de 2014);

xxxv) Exercício transversal de revisão de imparidade da carteira de

crédito dos principais grupos bancários nacionais (ETTRIC, maio e julho de

• 2013);

xxxvi) ETRICC 2, relatório da Pricewaterhousecoopers, SROC, emitido

em 14 de Março de 2014, ao ramo não financeiro do Grupo Espirito Santo.

xxxvi i ) Assuntos críticos e relatório de inspecção do CNSA.

Na verdade, e mais especificamente, a aferição da observância, ou inobservância,

dos deveres aqui em causa (deveres de documentação e de obtenção de prova de auditoria,

para suportar o julgamento do auditor) opera, no essencial e de modo praticamente

exaurido, do cotejo crítico do teor dos relatórios de auditoria e certificação legal das contas

do BES, atinentes aos exercícios de 2012 e 2013, complementados e corroborados por

aquela outra documentação.

505



4m.
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

1°Juízo — J1
Pr.Do Município, Ed Ex -Escola Prática de Cavalaria

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

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

Melhor dito, apurar se a KPMG, aqui Recorrente, observou aqueles deveres,

resulta, no essencial, da anise crítica do InterofficeAuditReport remetido pela KPMG Angola

à Recorrente com os Highlights Completion memorandum, que dilucidavam os fundamentos da

opinião ali vertida e permitiam à Recorrente, enquanto auditora do Grupo BES, avaliar da

adequação e suficiência dos procedimentos efectuados e da prova de auditoria obtida em

resposta aos riscos significativos de distorção material. O contexto em que tais documentos

são forjados, o que lhes antecede e o que lhes sucede, encontra-se, igualmente, suportado

em documentos junto aos autos, designadamente, documentos de trabalho, versões

preliminares de relatórios e de memorandos da actividade de auditoria.

Neste conspecto, decorrem, ainda, relevantes subsídios dos memorandos de

videoconferência estabelecidos entre a KPMG Angola e a Recorrente (modo de a

Recorrente, enquanto auditora do Grupo e responsável pela certificação das contas,

assegurar, junto do auditor da componente, da obtenção de prova suficiente de auditoria ao

BESA), dos relatórios do sistema de controlo interno do BESA, das atas das duas

Assembleias Gerais, de Outubro de 2013, do BESA e dos dobumentos atinentes à Garantia

Soberana emitida a favor do BESA, pelo Estado Angolano, na medida em que deles se

retiram comportamentos concludentes ou a corporização de evidências múltiplas para a

demonstração do acervo factual em causa.

Ainda que com este alcance limitado, a prova de natureza pessoal carreada para os

autos, seja na fase administrativa (a atender nos termos constantes no artigo 416.°, ntímero 4 do CdVM), seja

em audiência de discussão e julgamento, revelou-se pertinente, particularmente para a

dilucidação, em abstracto e em concreto, da actividade de auditoria e dos parâmetros,

ditames e princípios que a norteiam e bem assim para o contexto que rodeou os factos aqui

em causa. A prova testemunhal assumiu, ainda, relevância, no segmento em que clarificou a

atuação da Recorrida no apuramento dos factos junto da Recorrente, KPMG e a interação

estabelecida entre Recorrente e Recorrida, destacando-se, a título exemplificativo, o

depoimento das testemunhas Andreia Carvalho e Mário Freire.
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Expurgaram-se, designadamente das doutas conclusões de recurso de impugnação judicial,

considerações, conclusões, matéria irrelevanté e/ou de direito ali vertida, a partir do .ponto

X «matéria de facto» (fls. 690 e seguintes, Os. 12370 dos autos, 2S.° volume), a que não se responde. Por

razões de inteligibilidade da sentença também não se respondem a factos que constituem

mera versão negativa dos factos vertidos na matéria de facto provada, ou que por ela ficam

prejudicados, infirmados ou contrariados.

Os factos não provados resultaram, além do que antecede, de a seu respeito não ter

sido produzida prova ou de se acharem infirmados, contrariados ou prejudicados pelos

factos considerados provados.
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C. APRECIAÇÃO CRÍTICA DA PROVA

Enquadramento

A livre apreciação da prova constitui um dever do julgador que axiologicarnente se lhe

impõe por força do princípio do Estado de Direito e da Dignidade da Pessoa Humana —

i.e., emerge diretamente dos artigos 1.° e da Constituição da República Portuguesa —,

traduzindo-se na possibilidade de formar uma convicção pessoal da verdade dos factos,

convicção essa ainda assim racional, assente.em regras de lógica e experiência, objectiva e

cornunicacional.

Como esclarece o Tribunal Constitucional o sistema da livn apreciação da prova não deve

definir-se negativamente pela ausência de regras e critérios legais prreleterminantes do seu valor, havendo

antes de se destacar o seu signgicado positivo, que há de tradukir-se em valoração racional e crítica, de

acordo com as regras comuns da lógica, da raão, dos máximos da experiência e dos conhecimentos

científicos, que permita aojulgador objetivar a apreciação dos factos'.

Aliás, há já mais de trinta anos que o prof. Figueiredo Dias" ensina que a liberdade de

apreciação da prova é, no fundo, uma liberdade de acordo com um dever — o dever de perse,guir a chamada

.«verdade matetiab -, de tal sorte que a apreciação há de ser, em concreto, recondutível a critérios objetivos e,

portanto, em geral susceptível de motivação e de controlo. Trata-se, na expressão do prof. Castanheira

Neves, de uma liberdade para a objectividade.

Daí que, no processo penal hodierno, com projeção do domínio

contraordenacional, a prova consubstancie uma actividade de garantia de realização de um

processo justo, de 'eliminação do arbítrio e da sua livre apreciação, enquanto meio de

descoberta da verdade material, jamais consentindo uma fundamentação respaldada em

94 Acórdão do Tribunal Constitucional de 19.11.1996, publicado no D.R. n.° 31 — II Série de 06.02.1997, p.
1569.
95 cfr. Figueiredo Dias, 1984, pp. 202-203, Direito Penal, Parte Geral e o Acórdão do TRP de 13.04.2011,
proferido no processo n.° 1256/08.6TAV14R.P1, disponível no site do itij.
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meras impressões geradas no espírito do julgador pelos diversos meios de prova

produzidos..

Na verdade, o juizo valoratiVo da decisão final (de absolvição ou condenação) há -de

estribar-se na clinlética e concatenada avaliação que os meios de prova produzidos em

audiência de julgamento consintam, formulados a partir de um raciocínio de tipo dedutivo

ou indutivo integrado pélas chamadas regras da experiência comum, entendidas como

"juízos hipotéticos assentes nas máximas da vivência comum, autonomizáveis dos casos

individuais em que se alicerçam e para lá dos quais mantêm, por isso, validade", nas doutas

palavras do Prof. Cavaleiro Ferreira".

Cumpre reverter ao caso subjudice.

Como se referiu, o acervo factual aqui em causa edifica-se, no essencial, em prova

documental.

Sem prejuízo, para compreensão e delimitação do objecto dos autos e premissas

que nortearam a apreciação crítica do vasto acervo documental junto, afigura-se antes de

mais, pertinente proceder ã apreciação crítica dó depoimento da testemunha Tiago Ferreira,

director do departamento de supervisão da CMVM, desde Fevereiro de 2019, sendo que,

entre 2006 e 2018, trabalhou numa firma de auditória, mais concretamente na

Ernest&Young (desenvolvendo funções de auditoria junto da CGD, participou no SIP e

OIP, do Banco de Portugal e participou no AQR do Banco Central Europeu), tendo

residido em Angola entre 2013 .e 2016, relacionando-se profissionalmente com o Banco

Nacional de Angola, em exercício de funções de auditoria.

A testemunha não participou na instrução dos autos contraordenadonais, apenas

tendo tido, conhecimento do relatório de supervisão elaborado pela CMVM após o início

96 in Curso de Processo Penal,V.II, pág.30.
Em idêntico sentido, o douto acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 13.02.2013, proferido no
processo n.° 256/10.9GAMRL.1-3, disponível no site do itii.

509



d2Wz=b
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

1° Juízo — J1
Pr.Do Municipio, Ed Ex -Escola Prática dc Cavalaria

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

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

do exercício de funções e no âmbito do enquadramento do início do exercício de funções

directivas na CMVM.

O seu depoimento foi coerente, espontâneo e isento, sujeitando-se, em juízo, a

amplo e intenso contraditório, razão porque logrou merecer a credibilidade do Tribunal.

Vejamos.

Explicou a testemunha que o processo de auditoria, desenvolvido quer para efeitos

de contas individuais, quer para efeitos de contas consolidadas tem várias Eases: 1) aceitação

de cliente, particularmente relevante porque pressupõe a ponderação, por parte do auditor,

do risco decorrente idoneidade da gestão da entidade auditada (que é quem elabora e é

responsável pelas contas); 2) planeamento, onde ocorre o momento fulcra! de definição da

materialidade (isto é, valor a partir do qual, se forem encontrados erros, as distorções são

susceptíveis de gerar distorções materialmente relevantes nas demonstrações financeiras,

obrigando o auditor a quaqicar o relatório de certificação legal de contas, deixando de

conter uma «opinião limpa» e passando a conter uma «opinião qualificada, com reservas»,

que reflecte terem sido encontrados, pelo auditor, nas contas, erros acima do montante

definido para a materi2lidade) e de identificação dos riscos de auditoria; 3) delineação da

estratégia de auditoria e procedimento que vai realizar, para emitir o relatório de auditoria e

certificação de contas; 4) execução e conclusão.

Concluída esta fase introdutória, esclareceu a testemunha, iniciam -Se os trabalhos

de avaliação do sistema de controlo interno do Banco, o que é também de fulcra!

importância — ou «crítico», na gíria utilinda na actividade de auditoria — porque é a partir

deste sistema que o auditor define, em concreto e ciente das idiossincrasias da entidade

auditada, a estratégia que vai executar para realizar procedimentos substantivos de

auditoria, devendo, para isso, obter urn «entendimento do sistema de controlo interno», isto

é, apurar que processos e procedimentos estão instituídos na entidade, que controlos, que

funções (do Banco) estão a assegurar as decisões (risco, compliance, crédito), a segregação
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das funções (crédito, risco, auditoria e compliance), com acesso à plataforma interna do

Banco, para poder extrair ilações sobre a robustez do-seu sistema de controlo interno.

Isto clarificou, a conclusão de maior ou menor robustez ou capacidade de

atuação do sistema de controlo interno da entidade, impõe ao auditor diferentes

abordagens, especialmente quanto à natureza e extensão dos procedimentos de auditoria

que vai realizar (estratégia de abordagem substantiva). Por conseguinte, nos casos em que o

sistema de controlo interno.seja prefigurado, pelo auditor, como incipiente, então, o nível

de procedimentos substantivos de auditoria a realizar deverá ser mais profundo, exigente e

detalhado, para mitigar os riscos e as lacunas identificados. A título de exemplo, um dos

procedimentos de controlo usualmente testado pelo auditor para certificar as contas é a

denominada reconciliação bancária, destinada a assegurar que todos os movimentos dos

extractos bancários estão conciliados com o movimento contabilístico. Para tanto,

compara-se a informação documentada com a informação inserida no sistema.

Após, ¡procede-se à definição dos riscos, cotejando o.balanço do Banco.

.São, então, definidos, pelo auditor, riscos por «asserções», isto é, premissas previstas

na auditoria que visam que o auditor se assegure da verificação de determinadas realidades

espelhadas no balanço e demonstrações finanCeiras, designadamente, existência

(comprovação da existência' do ativo"), plenitude, valorkação/mensuração e dimilgação, por

serem aquelas que são susceptíveis.de conter riscos relevantes para a materialidade definida.

Por exemplo, por esta via, pretende-se acautelar o risco subjacente à valorização distorcida

de um determinado ativo, nas contas do Banco (conta da asserção «valorização»).

97 A propósito do *conceito de «activo», a testemunha avançou com um exemplo diferenciando a compra de
um imóvel e a compra de material de desgaste, sendo considerado «activo» um recurso que, devido a
acontecimentos passados a entidade controla e que se espera que gere beneficios económicos futuros. Para
serem mensurados, esses beneficias económicos futuros, têm de ser certos; caso contrário, não é um activo,
não deve estar registado como activo e deve estar registado como custo ou outro tipo de registo
contabilístico.
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Obtida esta informação 'e delineada a estratégia, compete ao auditor decidir os

procedimentos substantivos de auditoria que vai executar, para mitigar os riscos. Neste iter

e com reporte aos riscos de distorção material, o auditor deve executar procedimentos

substantivos de detalhe, para atenuar os riscos, a saber e designadamente, inspecções,

observações, recálculos.

Os procedimentos executados têm de ser, de um lado, concretos e, de outro,

idóneos para mitigar aqueles riscos, concreta e previamente identificados pelo auditor.

Neste âmbito, ocorre, também, interação e comunicação do auditor com a gestão da

entidade, através de reporte periódico das conclusões a que se vai chegando.

Ocorre, de seguida, a fase da conclusão da auditoria. Então, concluída a auditoria, o

auditor tem obrigação de avaliar a prova e documentação recolhida ao longo do trabalho de

auditoria, de modo a sustentar a sua opinião. Concluindo que reuniu prova e

documentação adequada e suficiente, emite, a certificação legal de contas.

Ainda com pertinência para o objecto dos autos, a testemunha explicitou em que

consistem e como se organizam as denominadas «pastas de trabalho».

Esclareceu que as normas legais que norteiam a matéria estão erigidas sob

princípios (regras que admitem ponderação, ou, no léxico usado, umjuipmento do auditor) e

não normas «prescritivas» que demandem, concreta e especificamente, a inclusão nessas

pastas do documento A ou 13, o que, apreciando, bem se compreende dada a multiplicidade

e heterogeneidade de situações reguladas pelas normas de auditoria. Em concreto,

dilucidou que os papéis de trabalho de auditoria tendem a conterpastas permanentes (dossier

do auditor que acompanha o cliente auditado e que é constante, independentemente do

ano/exercício a que • respeita) e pastas correntes (dossiers onde se arquiva prova e

documentação obtida pela auditora para efeitos daquele exercício, temporalmente

delimitado) — estas relevantes para a actividade de auditoria, que é contínua e se suporta e

orienta por documentação preteritamente coligida, afirmou.

512



Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
10 Juízo —J1

Pr.Do Municipio, Ed Ex -Escola Prática de Cavalaria
2005-345 Santarém

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

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

Sobre as pastas de trabalho, esclareceu a testemunha, que quanto ao seu conteúdo e o

que ali deve ser documentado, orientam-se pela ISA 230" (ern tempos, DRA 230, ao passo

que a norma da prova de auditoria se encontra na ISA 500), referindo que as mesmas têm

de ser arquivadas decorridos' 60 dias após a certificação legal das contas e não podem .ser

alteradas, dado que a documentação não se circunscreve a suportar o julgamento do

auditor, mas destina-se, também, a permitir que um terceiro, sem prévio contacto com a

entidade auditada, possa apreender o julgamentõ do auditor, o mesmo sucedendo

relativamente à supervisão incidente sobre a atividade de auditoria e com o controlo de

qmlidade interno do própria auditora, legalmente previsto e obrigatório.

No que tange à prova de auditoria, explicitou que se norteia pela ISA 500. Mais

referiu que a prova corroborativa (das contas, tal como apresentadas pela gestão ao auditor)

a obter pelo auditor depende da intensidade do risco, devendo ser incrementada e

robustecida em função desse risco, isto é, procedimentos de auditoria como meras

indagações ou leitura de informação da gestão podem bastar-se mediante riscos que não sejam

materiais, mas quanto aos aspectos relativamente aos quais o auditor identificou a

possibilidade de existência de risco de distorção material, então, quanto a estes, o tipo de

prova de corroboração obtida deverá ser mais intensivo, corporizando-se, por exemplo, na

análise de contratos, confirmações externas junto de terceiros, investigação ao sistema de

controlo interno para confirmar que os dados documentados estão corretamente

registados. Para tanto, não é necessário, segundo clarificou, ter nas pastas de trabalho cópias

de documentos pertencentes à entidade auditada, mas o auditor deve documentar e

arquivar, nestas pastas de trabalho, os seus próprios resumos da documentação que

consultou e dos concretos procedimentos de auditoria que empreendeu para suportar o seu

julgamento.

98 ISA 230 — Norma internacional de auditoria, documentação de auditoria, concretamente, o 'parágrafo 8, intitulado
«documentação dos procedimentos de. auditoria executados e da prova de auditoria obtida».
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No que respeita ao controlo da própria actividade do auditor, a testemunha

esclareceu que estão previstos mecanismos de controlo do próprio auditor: de um lado, a

composição de uma equipa de auditores, com diferentes graus de responsabilidade na

divisão das tarefas e revisão dos documentos, sendo o ROC o último e único responsável;

de outro lade), o denominado EQCR, segundo sócio, responsável da firma de auditoria, a

quem cumpre assegurar a qualidade dos trabalhos de auditoria desenvolvidos, através da

revisão e debate, com o sócio responsável pela auditoria, da matéria respeitante aos riscos

de distorção material; e, ainda, o controlo de qualidade da própria firma de auditoria, que

vai revisitar os trabalhos de auditoria executados em observância dos standards estabelecidos

(controlo de qualidade interno).

A testemunha diferenciou o memorando interino, o memorando final e a certificação

legal de contas.

Nas contas consolidadas, erigidas a partir da RT 19 e da Documentação técnica 9 (e

supletivamente da ISA 600), a certificação é da responsabilidade do ROC, inexistindo

responsabilidades partilhadas, aventou. Para assegurar o risco de distorção material das

componentes (no caso BESA, Angola) que constituem um grupo económico (BES,

Portugal), pode ser necessário — não sendo obrigatório - recorrer a outros auditores, dado
que existem subsidiárias localizadas em diferentes geografias (auditor da componente).

Nesse contexto, para que o auditor do Grupo possa sustentar a opinião que emite

sobre as contas consolidadas do grupo, não necessita de ter todo o dossier da auditoria

realizada pelo auditor da componente, bastando-se com um memorando da componente,

documento no qual aquele descreve a natureza, extensão e oportunidade dos

procedimentos de auditoria executados, pelo auditor da componente, para determinados

riscos. Explicitando, quando o auditor responsável pelas contas consolidadas aciona um

terceiro auditor para auditar uma componente do grupo — por razões de conveniência ou
oportunidade económica que só a si respeitam, dado que pode, sempre, executar por si o

trabalho de auditoria da componente — observa o seguinte: em primeiro lugar, cabe-lhe
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aquilatar da independência do auditor da componente; em segundo lugar, que tem

qualificações técnicas adequadas. Então, o auditor do consolidado define os trabalhos que

o auditor da componente deve executar para mitigar os riscos, definição, por regra,

corporizada num documento denominado instrufies de auditoria, remetidas pelo auditor do

consolidado à componente, por meio do qual, o àuditor da componente confirma que reúne

as condições para uma auditoria independente e qualificada, aceita as instruções de auditoria

determinadas pelo auditor do consolidado e confirma a execução de determinados

procedimentos de auditoria. Ora, segundo explicou, neste .quadro dinâmico, o auditor da

componente tende a, em momento que precede à conclusão dos trabalhos, identificar nas

conclusões preliminares do sistema de controlo interno, que deficiências divisou, de modo

a que o próprio auditor do consolidado tenha, de um lado, o conhecimento dos riscos

materiais de distorção identificados pelo auditor do componente; e, de outro lado, a

informação necessária para avaliar a adequação dos procedimentos executados,pelo auditor

da componente, isto é, a natureza, oportunidade e extensão dos procedimentos de auditoria

concretamente empreendidos pelo auditor da componente. Na posse desta informação, o

auditor do consolidado (auditor central) pode considerar incipientes os procedimentos de

auditoria executados e deslocar-se ele próprio à geografia da componente, analisando, in

loco, os papéis de trabalho coligidos pelo auditor da componente e assim aferir, directa e

pessoalmente, da sua suficiência e adequação, dado que a responsabilidade de emissão da

certificação legal das contas do grupo é exclusivamente sua (do auditor central). Ou,

alternativamente, pode determinar mais procedimentos de auditoria.

Nesta dinâmica, já na parte final do trabalho, explicou a testemunha que, o auditor

da componente envia uma opinião sobre as demonstrações financeiras da componente

integradas nas contas, consolidadas do grupo, reflectindo num memorando, a descrição da

natureza, extensão e oportunidade dos procedimentos que o auditor da componente

executou e as conclusões a que chegou — narração que deve, também, permitir a um
terceiro, sem conhecimento da realidade do auditado, compreender iter trilhado e os
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fundamentos do julgamento do auditor. Para isso, clarificou a testemunha que, não é

necessário que lhes esteja subjacente prova anexa, devendo, antes, conter um detalhamento e

circunstanciação dos fundamentos que suportam as suas conclusões. Sem prejuízo, se

considerar o memorando insuficiente, o auditor do consolidado pode determinar prova

adicional, assinalou o depoente, enfatizando a responsabilidade do auditor central na avaliação

da prova de auditoria obtida pelo auditor da componente, dado que a vai tomar como sua e

nela se estribar para emitir um relatório de auditoria e certificação legal de contas.

Ainda com interesse para a compreensão da dinâmica que se estabelece entre o

auditor da componente e o auditor do consolidado, referiu a testemunha que, a opinião de

auditoria emitida é influenciada pelos diferentes referenciais contabilísticos que lhes

subjazem, ilustrando que, entre Portugal e Angola, até 2016, existiam referenciais distintos,

dado que Angola seguia o CONTIF e Portugal as normas de contabilidade ajustadas é as NIC's

para entidades cotadas em bolsa.

A este propósito, desenvolvendo o exemplo atinente a distintos referenciais

contabilisticos para efeitos de mensuração do crédito concedido por Bancos, referiu-se ao

Aviso n.° 3/2012 do Banco Nacional de Angola atinente à classificação do risco de crédito.

Explicitou que, para efeitos de balanço, ao Banco compete fazer uma avaliação da

possibilidade de recuperação, integral ou parcial, do crédito concedido, sendo que,

concluindo que pode recuperar apenas parcialmente o crédito concedido, cabe-lhe

mensurar essa perda, mensuração que ocorre à luz dos ditames inscritos no referencial

contabilístico subjacente, ilustrando que, de acordo com o aviso do BNA, o princípio de

mensuração das perdas fundava-se no incumprimento, calculando-se as provisões a inscrever

nas contas dos Bancos por referência a esse incumprimento; sem .prejuízo, contudo, o

mesmo aviso do n.° 3/2012, impunha à instituição que concedeu o crédito que,

anualmente, procedesse a uma avaliação do mutuário (devedor), apreciando a sua situação

económica e financeira, para verificar se se encontrava devidamente enquadrado na classe •

de risco prevista no aviso. Segundo a testemunha, a partir de 2016, Angola passou a seguir
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o referencial contabilístico previsto nas IFRS, aplicado em Portugal. As ieferidas INRS, na

mensuração das perdas do crédito, orienta-se por um novo paradigma: a IAS 39 aprovou

um modelo de avaliação de imparidade para créditos concedidos que distingue créditos de

retalho (operado a partir de modelos matemáticos abertos) e os créditos individualmente

signOcativos, para os quais a instituição tem que fazer, anualmente, a avaliação da imparidade,

através de: verificação da existência de prova objectiva de imparidade (um procedimento

exaustivo, documentado e detalhado, que demanda a cónsulta de elementos financeiros da

instituição para apreender a sua liquidez e solvência e consultar fontes externas) e,

concluindo por essa existência, deverá estimar os fluxos de caixa futuros dos mutuários, ou

seja, a capacidade do mutuário de libertar fluxos de caixa futuros para pagar o empréstimo

concedido. Tais fluxos de caixa devem, de seguida, ser atualizados ao momento presente,

ou seja, se estimar receber do mutuário parte do créditó daqui a 2 anos, esse montante

parcial terá que ser descontado à taxa original do contrato, podendo conduzir à inscrição

no balanço de uma imparidade.

Clarificou a testemunha — e dai a pertinência deste segmento do seu depoimento —

que estas operações (estimativa da imparidade) têm subjacentes uma série de

opções/julgamentos empreendidos pela gestão das instituições (conselho de

Administração) que apresentam as contas e, por isso, mesmo, pela panóplia de

julgamentos, vicissitudes e idiossincrasias que lhes subjazem, constituem um significativo

factor de risco para o auditor, a quem cabe revisitar o processo de estimativa prèconizado

pelo Banco, influenciado por diversas especificidades e variáveis, razão porque, sobre esta

matéria — imparidade — é superior o nível de prova de auditoria corroborativa que o auditor

deve obter para a certificação das contas.

Na verdade, explicou a• propósito da consolidação de contas, o auditor da
componente révisita e atesta assim, quer que a mensuração dos créditos concedidos pela

instituição ocorreu de acordo com o seu referencial contabilístico local, quer que a

mensuração, preconizada para efeitos de consolidação das contas do Grupo,- respeita o
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referencial contabilístico aplicável ao Grupo (IFRS), para o que lhe cabe desenvolver

específicos procedimentos corroborativos de auditoria. Isto é, o auditor da componente

tern «duplo trabalho»: audita demonstrações financeiras de acordo com .referenciais

contabilisticos locais e, também, de acordo corn referenciais contabilísticos do Grupo, cuja

harmonização cabe à Administração implementar e assegurar, para ser possível consolidar

as contas das várias componentes de modo uniforme.

Neste conspecto, com interesse, enfatizou que, de acordo com a sua experiência de

actividade de auditoria em Angola, este procedimento de cálculo de impatidade colocava ao

auditor vários desafios, pois que, na realidade económica e financeira angolana, não raras

vezes' as empresas (mutuários) não dispunham de contas organizadas ou auditadas (deu

como exemplo, o EIBDT), pelo que a apreensão da capacidade do devedor de gerar fluxos

de caixa futuros demandava do auditor o delineamento e execução de procedimentos de

auditoria alternativos, que suplantassem estas vicissitudes e permitissem a aferição da

efectiva capacidade económica do dever de solver as suas dívidas (por exemplo, solicitar

informação à gestão, consultar movimentos nas contas à ordem para aquilatar estão a ser

gerados fluxos de caixa).

A propósito dos específicos riscos de auditoria vivenciados em Angola, mencionou,

ainda, a temática dos colaterais dos empréstimos, descrevendo que se encontravam,

amiúde, suportados por instrumentos não usuais em Portugal, como sejam, a promessa de

hipoteca, o que demandava do auditor a execução de procedimentos substantivos de

auditoria alternativos, em face dos riscos identificados na fase de planeamento dos

trabalhos de auditoria. Para efeitos de imparidade de crédito, a apreciação da estimativa de

recuperação do crédito ou geração de fluxos de caixa é, explicou — e bem se compreende à

luz das regras da experiência comum e da normalidade social -, temporalmente superior às

situações em que o colateral do crédito é uma hipoteca e não uma promessa de hipoteca.

Referiu-se, ainda, à indpiência do registo predial de imóveis em Angola e aos desafios que

comportam para o auditor, designadamente, a respeito das asserções «existência,
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titularidatle e valorização» dos imóveis (inscritos como ativos do Banco), impondo ao

auditor a realização de procedimentos de auditoria alternativos, como por exemplo, a

obtenção do contrato de compra e venda do imóvel, a confirmação junto de Advogados de

que estava a ser dado o devido tratamento para a inscrição no registo predial — enfatizando

que não há inexistência de registo predial em Angola, mas apenas incipiência visitas

fisicas aos imóveis (prova adicional de auditoria) para aferir se garantia (colateral) pode, de

facto, ser executada e se é, ou não, possível mensurar a imparidade. Não sendo possível,

após os procedimentos alternativos, concluir se há, ou não, risco de distorção material em

face das limitações vivenciadas, então, assinalou, deverá o auditor, no relatório de

certificação legal de contas, incluir uma réservapor limitação de âmbito, dado que não lhe foi

possível obter prova suficiente de auditoria para certificar um determinado segmento das

demonstrações financeiras apresentadas pela instituição auditada.

Por isso, assinalou, os memorandos, remetidos pela componente à auditora do

Grupo, devem ser autoexplicativos, permitindo a um terceiro, a partir da sua leitura,

reconstruir como é que se chegou às conclusões preconizadas. O memorando deve conter

prova suficiente e adequada (face aos riscos) e verdadeira.

Ainda no tema da prova de auditoria sobre as irnparidades, esclareceu, dando como

exemplo na tarefa de estimativa das imparidades que, na apreciação da forma de cálculo do

«justo valor» (expressão usadas Pela IFRS 13), o auditor deve atuar de smódo céptico,

dado que, por exemplo,, no que tange aos imóveis esse cálculo opera através do valor de

mercado, variável e flutuante. Por isso, o auditor, atuando com o exigido grau de cepticismo

perante o valor preconizado pela administração da instituição (no caso, BESA e BES) deve,

por exemplo, desafiar aquelas mensurações e desenvolver procedimentos de auditoria que

apurem da mensuração adequada de tal valor através do recurso a peritos avaliadores

(procedimentos corroborativos). Nessa sequência, poderá, caso discorde daquela

mensuração, solicitar à Administração uma correção das contas e, caso esta o não acate,
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deverá emitir urna opinião qualificada, desta feita por «desacordo» (por contraponto à

reserva, acima referida, por limitação de âmbito).

A este propósito curou a testemunha de diferenciar a inscrição de infases e reservas

nas contas: as reservas dão lugar, à emissão de contas «qualificadas», não limpas, retratando

matéria sobre a qual o auditor não conseguiu concluir (reserva por limitação de âmbito) ou

matéria em que discorda da posição da administração (reserva por desacordo),

corporizando situações em que o auditor não pode declarar que as demonstrações

financeiras apresentam de modo verdadeiro e apropriado a posição financeira, o resultado

das operações e os fluxos de caixa da entidade, estando afectadas por situações cujos

efeitos são materiais; as ênfases, por seu turno, constituem uma chamada de atenção, dado que

embora o auditor dê a sua concordância às demonstrações financeiras apresentadas,

assinala situações de incerteza que considera fundamentais, o que é, por esta via, dado a

conhecer a terceiros, para que disponham de informação verdadeira e apropriada na lidação

com a instituição (acionistas, supervisores, clientes ou aforristas, concorrentes). Uma e

outra têm ainda consequências distintas: a emissão de opinião com reservas deve ser

comunicada aos órgão.s de fiscalinção e supervisão.

(
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Percorrido, de modo crítico, este depoimento - no essencial enquadrador da

temática de auditoria - cumpre, agora, em coerência com a delimitação do objecto,

proceder à análise crítica da prova documental carreada para os autos, designadamente e

sem pretensão de exaustão, a que acima se reputou pertinente.

Para tanto, seguir-se-á, com o fito de contribuir para a inteligibilidade dos autos e

compreensão da racionalidade e sentido lógico da fundamentação expendida, o iter ábaixo

discriminado, agrupando-se os factos atinentes aos exercícios de 2012 e 2013 (incluindo a

revisão limitada), com reporte à temática da documentação, de um lado e à obtenção de

prova de auditoria, de outto.

Assim, nesta arrumação que ora se preconiza, que se interliga com a decisão recorrida

e que se edifica a partir da sua narração de factos, subsiste, para efeitos de fundamentação

da matéria de facto, a seguinte trade: I) do dever de. documentar adequadamente nos

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

procedimentos de auditoria efectuados e a prova de auditoria obtida, bem como factos

importantes que fossem do conhecimento da Recorrente. respeitantes ao trabalho

efectuado, nos exercícios de 2012 e 2013, inçluindo revisão limitada (factos 85 a 98, 161-199, 290-

298, 318-333, 415-428, 622-640, 708-729, 730-737, 738-752, 820-851, 852-.873 da decisão recorrida); II) do dever de

obter prova de auditoria apropriada e suficiente para suportar a opinião de auditoria a

emitir na certificação.legal das contas/relatório de auditoria, nos exercícios de 2012 e 2013

(incluindo revisão limitada) e III) do dever da Recorrente de emitir uma opinião com

reservas (por limitação de árnbito ou desacordo) nos casos em que não the foi possível

obter prova de auditoria adequada e suficiente sobre temas materiais (factos 200-289, 299-317, 370-

388 [desacordo], 389 a 414, 435-494-, 495-518, 558-587, 588-613, 753-770, 777-819, 820-851 da decisão recorrida).

Neste âmbito, da postergação de normas de auditoria, acrescem, ainda, segmentos

de facto atinentes ao dever da Recorrente de manter um nível apropriado de cepticismo

profissional, na avaliação da prova de auditoria sobre o «crédito a clientes do BESA» e no
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dever de elaborar e conservar documentação suficiente para que o CNSA possa examinar

convenientemente o trabalho do ROC.

Acresce, finalmente, o acervo factual atinente à prestação de informação falsa ao

CN SA .

Ainda a título enquadrador esclarece-se que o acervo de factos inicial (1 a 76),

atinentes à composição, organização, relação e actividade do BES, BESA e KPMG Angola

e KPMG Portugal (incluindo volume de negócios) decorre, designadamente, do cotejo

crítico de documentação junta aos autos a fls. 8196, 8197, 591-603; 604-617, 633 a 644,

6128-6141, 6158-6172, 6173-6184, 6205, 6374-6413 (exposição creditícia do BES ao

BESA) 8023-8032, 8167, 8168-8183 (KPMG ROC do BES), 8194 a 8195, 862-1003

(BES), 1004-1186 (BESA), 6972-6994 (BES), 7019-7046 (BES), 7047-7077 (BES), 7931-

7936, 1469-1560 (referencial contabilistico nas demonstrações financeiras, individuais e

consolidadas), 1751-1757 (aviso do BNA), 4590-4604 (KPMG Angola).

Os factos atinentes ao comportamento da Recorrente após os factos aqui em causa

a sua intervenção na ESI -, a data em que, das mãos de Rui Guerra (presidente da

Comissão Executiva do BESA que sucedeu a Alvaro Sobrinho), o legal representante da

Recorrente recebeu a garantia soberana e as atas (cujo teor apreendeu) e bem assim os

factos atinentes aos comunicados da CMVM e da KPMG sobre os sócios Fernando

Antunes e Inês Viegas, decorreram, de um lado, das declarações prestadas pelo próprio

legal representante da Recorrente em juízo; e, de outro, da documentação junta aos autos

pela Recorrente e pela Recorrida (fls. , que se acham idóneos para a sua demonstração

(artigo 358.°, número 2 do Código de Processo Penal, aplicável por remissão da conjugação

do artigo 66.° do RGCO e 13°, número 7 do D.L n.° 17/91 de 10 de Janeiro). À cautela e

pese embora sejam exógenos ao comportamento atinente à norma infracional e se tratem
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de factos parcialmente decorrentes da própria Defesa, foram objecto• de comunicação pelo
Tribunal, nos termos e para os eféitos previstos no número 1 do artigo 358.° do Código de

Processo Penal (cfr. acta de 13 de Julho de 2021).

Foi junta, no decurso do julgamento, a sentença proferida nos autos de RCO n.°

80/19.5YUSTR, do J3 deste Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, sendo que,

inexistindo no ordenamento jurídico português um sistema de precedente e estando ali em

causa normativos distintos e sujeitos processuais distintos, o seu efeito decisório não se

repercute, por falta de base legal para o efeito (nem tão pouco vem invocada), .no objecto

dos autos. Trata-se de documento exógeno à discussão da causa, sujeito a livre apreciação,

adiantando-se que não se alcança base legal para influir na decisão a proferir por este

Tribunal, no quadro da dinimica única e irrepetível em que ocorreu a discussão da causa,

em sede de audiência e discussão e julgamento.
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I. De?ier doedniedid!ilo

1.1.1)o &per de doiwmon'ar adegdadddienle 1105 popéis de de .1%112,711 a S11..011111 LI peiiiio. O PlallealIkak del aldl.,10Iia, oLi

piwdiatenias de anditoda Oridados e d nIrd,a de dadiudia Gem toilio.fihios idplidiaes que ft.-pm Sc' sea ,onbraimwto relyilantes ao

rliwyado. nos c,.vehi,it.).r de 2012 e 2(113 (/,Io.' 85 a 98. 161-199. 290-298, 318.333.415-428. 622-640.708-729. 730-737.

738-752. 820-851. 352-873 da deditio rivinida)

No que tange ao segmento deste acervo de factos, está em causa apurar se se

acham, ou não, adequadamente documentadas as bases de suporte do julgamento

empreendido pela Recorrente, nos seus papéis de trabalho, corn reporte a vários

segmentos, designadamente, componentes, crédito BESA, imóveis BESA (bens não de uso

próprio), conjunto de imóveis no valor de 11.991.244 milhares de AOA, carteira de imóveis, bens não

de uso próprio (eixo viário, magestic towers, futungo de belas e sky fitness),

Sobre a classificação das componentes AIVLAN Bank e ES Bank Miami como

componentes não significativos do Grupos BES passa-se a explanar os elementos probatórios

que fundaram a convicção do Tribunal perante um problema de documentação do juízo do

auditor.

Vejamos, pois.

Antes de mais, importa escurecer que a Recorrente não disputa que aquelas

componentes foram, de facto e como resulta dos documentos de fls. 3298 e 3299,

classificadas como não signilicativas.

O que sucede é que a Recorrente contrapõe que, embora não documentado, esse

julgamento.está conforme com a normatividade vigente, de um lado, ou pode ser inferido

por contraposição com aquilo que foi efectivamente documentado, de outro.

Sucede que, como acima se explicitou, o objecto da discussão normativa não é — em

face das normas de dever que aqui estão em causa - apurar se foram, ou não

adequadamente, classificadas como não signgicativas pela Recorrente aquelas componentes,

mas sim e apenas se, nos seus papéis de trabalho, a Recorrente verteu as bases dé
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suporte dessa determinação, de modo a que um terceiro possa apreender e reconstruir

os fundamentos da sua decisão.

E de facto, cotejando o teor daquelas folhas, a resposta é negativa.

Com efeito, compulsados.criticamente os papéis de trabalho não é possível, a partir

do seu teor, reconstruir as bases do julgamento. da Recorrente para esse efeito; isto é, da sua

leitura não decorre a explicação, nem a compreensão das bases deisuporte subjacentes ao

julgamento empreendido pela KPMG para este efeito, àquela data. À pergunta, o que levou

a Recorrente àquela classificação, os papéis não respondem nem esclarecem, ficando a

mesma por responder.

Vejamos, com major detalhe o que resulta da documentação junta aos autos.

Segundo resulta dos papéis de trabalho de fls. 3298 (atinentes aos procedimentos de

auditoria levados a cabo para efeitos de contas consolidadas, portanto, a cargo da

Recorrente) a Recorrente documentou não ter definido um critério, maxime um «thresold»

(valor minim), atinente ao peso financeiro das componentes no grupo, a partir do qual as

componentes serão objecto de procedimento de auditoria, ficando, nos demais casos, disso

dispensadas) para decidir as componente do grupo BES que classificaria como

componentes significativas; isto é, a título de exemplo, a definição de um thresold passaria

por decidir que se a componente representasse mais de 2 por cento do ativo consolidado

do BES seria classificada como componente significativa, caso contrário não o seria (com

as consequências sobreditas).

'Apesar de não o ter feito, resulta daquela documentação que a Recorrente aceitou a

solicitação do BES para realizar trabalhos de auditoria sobre a quase totalidade das

componentes do Grupo, independentemente de um critério formal de classificação da

importância financeira da componente (solicitação, confirmada, em juízo, quanto a este

segmento de motivação da atuação, pelas testemunhas Fernando Antunes e Inês Viegas).

isto é, pondo de lado princípios de. independência e cepticismo que se lhe impunham
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perante a entidade auditada, aceitou e acomodou a solicitação do BES sobre a seleção das

componentes que seriam, ou não, auditadas. Neste conspecto, verifica-se que a Recorrente

documentou nos papéis de trabalho um conjunto de 14 entidades por si identificadas que

não seriam objecto de trabalhos de auditoria, por representarem, em conjunto, cerca de 0,5

pot cento do ativo consolidado do grupo; portanto, destituídas de relevância financeira.

Nesse conjunto, não se acham incluídos o AMAN Bank nem o ES Bank Miami.

Ora, estas duas componentes representavam, em conjunto, cerca de 1,5 do ativo do

consolidado do Grupo BES, isto é, o triplo do valor que a Recorrente convocou,

implicitamente, para justificar a ausência de importância financeira naquelas 14 entidades

por si identificadas.

Acresce que, corroborando o grau de incerteza (decorrente de não procedido à

documentação das razões que a levaram a não auditar estas duas componentes) e retirando

a urn terceiro a possibilidade de, racional e logicamente reconstituir as bases do seu

julgamento por via de inferências, verifica-se que a Recorrente documentou ter classificado

como componentes signOcativos (em função do risco de distorção material associado, isto é,

classificando como likely to include si.gnificant risk) componentes cuja representatividade no

ativo consolidado do Grupo era inferior ao do Aman Bank e do ES Bank Miami, o que se

verifica, por exemplo, com as componentes BEST, Avistar SGPS S.A., Banco Espírito

Santo Açores, BES Africa SGPS, Banco Espirito 'Santo do Oriente (BESOR) (cfr. fls. 1639

a 1654, 1655 a 1685, 3303 a 3306 e 3307 a 3313). Donde, nem por contraposição — ou
dedução lógica, a aceitar que seria normativamente relevante para o dever de documentação

em causa — se obtém a razão de ser de aquelas duas componentes terem sido dassificadas
como não signficativas.

Portanto, não só não se encontram devidamente documentadas, nos papéis de

trabalho da Recorrente, as bases do julgamento que utilizou para considerar as duas

componentes como não signicativas; como, essas mesmas bases de julgamento não podem.ser

inferidas, de modo implícito, ouper se a partir do cotejo das demais que considerou como
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não signitivas, dado que não só o peso financeiro dessas era muito inferior à
representatividade destas (0,5 para 1,5), como a Recorrente não curou de documentar um

critério formal de classificação das componentes em função, por exemplo, da importância

financeira de tal ativo no Grupo, inviabilizando, por isso, a um terceiro estabelecer um

raciocínio indutivo de exclusão de partes.

Acresce que, além de a Recorrente não ter documentado um critério formal de

classificação das componentes em função do seu peso financeiro, descurou, ainda, a

documentação de outros critérios relevantes para os trabalhos de auditoria, atentos os

riscos que lhe compete identificar de distorção material.

De facto, cotejados os papéis de trabalho e a fase de planeamento da auditoria,

neles não se divisa devidamente documentada qualquer ponderação sobre a matéria,

qualquer julgamento da auditora para suportar a sua não classificação como likeb, to include

sipfficant risk, pese embora a sua locali7ação geográfica (Líbia) e o contexto sociopolitico

ali, então, vivido.

Com efeito, no caso do AMAN Ban}(, a circunstância, pública e notória, de há data

se encontrar assolado por um conflito armado, demandaria a ponderação por parte da

Recorrente de tal componente ser, independentemente do seu peso financeiro no ativo do

grupo, considerada, por outros critérios, como susceptive! de comportar uni risco

significativo (likely to include sign#icant risk).

Para tanto, a Recorrente dispunha,. ainda, de outros documentos que concorriam

para a necessidade de empreencler tal ponderação: a acta de reunião do Conselho de

administração do BES, de 27 de Janeiro de 2012 (fls. 7836-7852v), na qual a Recorrente

esteve representada na pessoa da sua sócia Silvia Gomes, onde consta que

«as reduções mais significativas dos resultados localizaram-se nas sucursais de

Londres e de Nova Iorque (...) sendo de salientar os resultados negativos do AMAN

BANK (-4,9 milhões de euros), em virtude da situação de guerra civil que assolou o país.»
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E, de facto, ulteriormente, corporizando em definitivo as evidências múltiplas que

já então se verificavam sobre a temática, resulta de fls. 1924 (relatório e contas do BES do

1.° semestre de 2014, de fls. 1886 a 2057 dos autos) que

«a 30 de Junho de 2014, o Grupo BES deixou de consolidar o ÁIVIAN Bank pelo

método integral, passando a ser reconhecido pelo método da equivalência patrimonial, na

sequência da situação política e social na Líbia que impede o BES de exercer o controlo

sobre esta filiar, deixando de reconhecer uma «goodwilb>, que em 2013, atingira o valor de

16.046 milhares de euros. Veja-se que os ativos registados nessa subsidiária respeitavam a

depósitos e certificados de depósito no banco central da Líbia, pelo que o contexto de

instabilidade política e guerra vividos constituía, já naquela data, um factor merecedor de

ponderação pelo auditor, julgamento, cujas bases de suporta (para classificar, ou não, como

susceptível de propiciar distorção material) não documentou nos papéis de trabalho.

Ora, a Recorrente não podia deixar de saber que a documentação das bases de

suporte de tal julgamento se destinavam a um importante fim:. permitir a um terceiro

aquilatar as razões subjacentes ao seu julgamento de classificação das componentes (como

significativas ou não significativas), julgamento esse que teve relevantes corolários,

designadamente, permitiu à Recorrente, por via dessa classificação, dispensar-se de realizar

procedimentos de auditoria às demonstrações financeiras dessas componentes. Por outras

palavras, o julgamento da KPMG carecia de ser vertido e documentado, dado que a opção

por si assumida redundou na (auto) dispensa de realização de procedimentos auditorias e

de reporte quanto a estas componentes, aumentando o risco de as contas consolidadas do

BES não apresentarem, de forma verdadeira e adequada, a posição financeira e o

desempenho do Grupo BES.

Sintetizando, do cotejo crítico da documentação suprarreferida, resulta

demonstrado que a Recorrente não documentou as bases de suporte do julgamento

efectuado sobre a classificação das componentes AMAN Bank e ES Bank Miami como nâo
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sign«icativos do Grupo BES, impossibilitando que um terceiro reconstitua o seu julgamento,

crítico e céptico, face à entidade auditada, à data dos factos.

A Recorrente sabia que ao não proceder à documentação, nos seus papéis de

trabalho, das bases de suporte do seu julgamento obstaculizava a inferência, por terceiros,

dos critérios para tanto utilizados, facto que representou e quis.

Importa esclarecer que, além da irnprestabilidade da prova testemunhal para superar

a sobredita ausência de documentação da base de suporte da Recorrente sobre a

classificação das componentes, os depoimentos prestados em juízo, em particular da

testemunha Inês Viegas, incidiram, no essencial, sobre á forma como tal dever de

documentação foi e «deve» ser interpretado à luz da ISA 600, que a Recorrente argumenta

ser a base legal de tal dever. Ora, quanto a estas alegações apenas, ulteriormente, urna vez

estabilizados os factos, a partir do cotejo crítico da prova documental que se acabou de

empreender, prova que se não acha infirmada por prova idónea para isso — igualmente de
natureza documental — haverá que apurar se se acham reunidos os elementos objectivo e
subjectivos da norma incriminadora (que alegou ser a ISA 600).

No mais, sobre esta matéria, em audiência de discussão e julgamento, prestaram

depoimento o legal representante da Recorrente, Sikandcr Saltar e as testemunhas Inês

Viegas e Fernando Antunes, tendo estes dois últimos exercido funções de ROC na KPMG,

de que são sócios.

A este propósito, antes do cotejo crítico das declarações do legal representante,

cumpre dar nota, para efeitos de análise çrítica da equidistância destes três depoentes face

ao desfecho da causa do seguinte: além de terem tick) intervenção directa nos factos, quer a

testemunha Inês Viegas quer a testemunha Fernando Antunes deixaram de esta.r legalmente

habilitados a exercer as funções de ROC, mantendo-se, contudo, com a posição de sócios
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da Recorrente. Assim sucedeu, mais especificamente e de acordo corn o teor do

comunicado da CMVM, em 28 de Agosto de 2019 (discriminado na factualidade apurada).

Na sequência de instâncias do Tribunal, não por sua iniciativa e após se terem

apresentado aos costumes como Revisores Oficiais de Contas (ROC), os depoentes

confirmaram o teor daquele comunicado, esclarecendo que, por isso, na verdade e

presentemente, não dispõem de autorização legal para atuarem como ROC, mantendo-se

como sócios da Recorrente. Assim, quer legal representante da Recorrente, quer estas

duas testemunhas têm compreensível interesse, reputicional e patrimonial, no desfecho da

causa.

Vejamos, pois.

O primeiro, na qualidade de legal representante, esclareceu que não teve

participação directa na certificação das contas e relatório de auditoria feito .pela KPMG ao

BES e ao BESA.' Explicou que, na qualidade de Presidente da Recorrente, apenas

acompanhava os trabalhos, a cargo da equipa central constituída pela testemunha Inês

Viegas, Fernando Antunes e Silvia Gomes, mantendo uma relação institucional com o

BES, não tendo participado nas reuniões do Conselho de Administração do BES, onde a

Recorrente, KM:PG, está representada.

Assinalou a testemunha que a KPMG atuava com independência face ao BES,

como•o demonstra o relatório especial que desenvolveu na ESI (atinente à exposição do
Grupo Financeiro ao Grupo não Financeiro do GES) e a circunstância de, em 2013, ter

certificado as contas consolidadas mas com inscrição de uma ênfase (alertava para

possibilidade de ser necessária a criação de linha de apoio para cobertura de

responsabilidades, devido a um «risco sistémico»).

No que concerne ao BESA, confirmou o acervo factual a este propósito acima

descrito relativamente às condições de intervenção, atuação no tempo e espaço e

•identificação dos agentes.
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Alegou o legal representante da Recorrente — na senda da sua Defesa escrita - que o

sigilo bancário angolano era um óbice aos trabalhos de auditoria por parte da Recorrente,

dado que não podiam ser transportados para Portugal as pastas de trabalho da KPMG

Angola. Sem prejuízo, reconheceu que foi a Angola, por causa deste trabalho de auditoria,

o que fez por 3 ou 4 vezes, não tendo, nunca se debruçado sobre as sobreditas pastas de

trabalho.

Ora, deste segmento do depoimento resulta demonstrado que a Recorrente detinha,

querendo, efetivo controlo e direcção sobre a auditoria da componente, não só pela

coincidência de sócios responsáveis pela auditoria, mas também pela possibilidade de ir a

Angola e inteirar-se, em concreto, dos procedimentos de auditoria desenvolvidos pela

KPMG Angola e.que a Recorrente aceitou e incorporou.

Ou seja, deste depoimento resulta que, verdadeiramente, o sigilo bancário angolano

não constituía qualquer óbice à certificação legal das contas, de modo verdadeiro e

apropriado. Desde logo, .o sigilo bancário angolano respeita à divulgação de dados

individuais dos clientes, como seja o seu nome ou identificação fiscal, informação que não

releva para efeitos de auditoria e certificação de contas. Por outro lado, o sobredito sigilo

bancário, corno acabou por reconhecer o legal representante e demais testemunhas da

Recorrente, não impede o conhecimento de dados agregados necessários para a .auditoria:

montante de crédito concedido; tipo e finalidades de crédito, nível e qualidade da

colateralização do crédito, etc.

Mais, além do que antecede, a verdade é que não existia qualquer impedimento à

deslocação da Recorrente a Angola, podendo o seu legal representante — assim como os
demais colaboradores da Recorrente deslocar-se àquele Pais, o que efectivamente

sucedeu.

Assim, a decisão de não aceder às pastas de trabalho da KPMG Angola, para se

assegurar in loco da realização pela auditora da componente de procedimentos de auditoria,
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antes optando por «confiar», sem o necessário cepticismo, nos relatórios de auditoria por

esta remetidos apenas à Recorrente é imputável.

Tratou-se de uma opção de gestão livre e esclarecida da Recorrente, dado que

obstáculo algum, fisico ou legal, a isso existiu, como confessou o depoente. Esta asserção

resulta, ainda, corroborada pelo cotejo crítico das instruções de auditoria (emitidas pela

Recorrente) e correspondente aceitação (emitida pela KPMG Angola): nenhuma identificou

ou divisou o sigilo bancário angolano como um óbice ou factor que merecesse menção

enquanto entropia ao desenvolvimento regular dos procedimentos de auditoria.

Com o devido respeito, a alegação de que era ao supervisor (então CNSA) quem

cabia ir verificar tais pastas de trabalho a Angola e, não o tendo feito, soçobraria o

fundamento da decisão condenatória, traduz uma inversão de valores quanto ao objecto da

causa e acha-se edificada sobre um equívoco: é que, não só não está aqui em causa aquilatar a

responsabilidade do supervisor mas, apenas e só, a responsabilidade contraordenacional da

Recorrente, no exercício de uma actividade de natureza pública; como, o objecto destes

autos não respeita ao trabalho de auditoria desenvolvido pela KPMG Angola, em Angola,

mas à atuação da KPMG, em Portugal, aquando do recebimento daqueles relatórios e

demais papéis de trabalho, seguidos da sua apreciação crítica e conclusão de que os

mesmos eram, adequados e suficientes, para proceder a uma certificação legal das contas

consolidadas do BES e emissão do relatório de auditoria, matéria da exclusiva

responsabilidade da Recorrente e não da KPMG Angola que nisso não tem qualquer

intervenção.

Ora, como se fez notar, foi o próprio legal representante quem admitiu que não

consultou as sobreditas pastas de .trabalho, embora para isso não tenha apresentado

qualquer justificação ou invocado qualquer impossibilidade, de facto ou legal.

Mais argumentou, em coerência, RliS, com as explicações, gerais e abstratas, da

testemunha Tiago Ferreira (reforçando a credibilidade deste depoimento, no que tange à
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sua isenção e equidistância sobre o pleito), que para a Recorrente, a informação pertinente

a receber para efeitos de contas consolidadas respeitava apenas às conclusóes do trabalho, o que

não carecia de ser acompanhado ou suportado em documentos próprios da entidade cujas

contas se certificava, em concreto o BESA.

AsSumiu que, efectivamente, na fase de interino, a KPMG suscitou dúvidas sobre a

certificação legal das contas, designadamente no que tange à qualidade da carteira de

crédito e dos imóveis (definidos e identificados como riscos materiais de distorção), mas,

afiançou que a Recorrente considerou tais dúvidas ultrapassadas por duas ordens de razão:

porque no momento final, a KPMG Angola emitiu uma opinião limpa e porque, «confiava»

na sócia responsável pela auditoria, a qual the atestou que tinha conseguido ultrapassar

aquelas dúvidas. Mais invocou que, em corroboração do que anteeede, era do

conhecimento da Recorrente que o. supervisor local (Banco Nacional de Angola) tinha

desenvolvido, em 2013 com reporte a 2012, um exercício denominado risk assessement, no

qual não foram divisados, segundo afirmou, próblemas significativos.

Desde depoimento — ern linha, aliás, corno se demonstrará adiante, com o
depoimento das testemunhas Inês Viegas e Fernando Antunes — resulta evidente que a
Recorrente não atuou com o cepticismo devido, tendo compreendido e percecionado os

riscos de distorção material divisados pela KPMG Angola, que julgou ultrapassados, não

porque tenha obtido prova de auditoria adequada e suficiente, mas apenas porque a KPMG

Angola ern quem «confiava» atestou que «estava tudo bem», emitindo uma opinião limpa.

Ora, a Recorrente enquanto auditora há muito em actividade no mercado,

integrando uma das denominadas big four, não pode deixar de saber que a simples

«afirmação» por parte o auditor da componente de que «afinal, agora, estava tudo bem» não

constitui prova adequada e suficiente de auditoria; não tendo, por isso e verdadeiramente,

reunido prova de auditoria, facto que representou e quis.
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Conclui-se, assim após cotejo crítico e detalhado do sobredito acervo documental

junto aos autos, pela demonstração, dos factos narrados na decisão administrativa e acima

discriminados, com os mesmos fundamentos aí explanados".

99 No sentido de que a fundamentação parcial pode ser remetida, para cfcitos meramente complementares,
para articulado precedente, cfr. o acórdão do Tribunal Constitucional n.° 391/2015, proferido com reporte a
legislação penal e à aplicação de prisão preventiva, matéria em que o nível de garantismo é deveras superior
ao acautelado no RGCO, que se norteia por princípios de simplicidade e celeridade dado que se aquilata da
mera postergação de deveres funcionais.

534



Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
i° Juizo — J1

Pr.Do Municlpio, Ed Ex -Escola Prática de Cavalaria
2005-345 Santarém

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

Proc. nf 290/20.2YUSTR

1.2. Da insufieienre docluilentarâ,p, nos papéis de trabalbo da KPAIG., do trabalho -e pinna de auditoria .cobre o wre'dito a

cliente -r» (asseirôes imkgrahdade. &MIN' e obn,gações e valori..-,:afe'io,) e ,rimáneún da aimponeute e.N.-emh.y.os

de 2012 e 2013 e, ainda, da itho docUmentação de jacto" inipofiantei do conhecimento da RP1,017ridie irspeitantes ao trabalho de.

auditoria iwili.zado.

Da doomientariio OMISSik e qualidade) da auditoúa da Reeonvnte sobre a udequarào de valoikap•ão da
i m p a n d a d e  d a Pi e tas  820  a  851 )

Da doomrnita(ão da análise Oduada pia Recorréute swim a impandade de créditos do BES sobre
( factos 852 a 873)

Vejamos, agora o demais atinente ao acervo, de factos acima discriminado e aqui em

causal': a insuficiente documentação, nos papéis de trabalho da Recorrente, do trabalho e

prova.de auditoria obtida sobre o crédito a clientes e imópeis do componente BESA, no âmbito

dos exercícios de 2012 e 2013 (em particular, a (in)suficiência da documentação dos

procedimentos efectuados e a prova de auditoria obtida sobre as asserções «existência,

integralidade, direitos e obrigações e valorização»); a não documentação, nos seus papéis de

trabalho de factos importantes e do seu conhecimento relativos ao trabalho de auditoria

realizado, •

Como acima se precisou, a convicção do Tribunal para considerar a matéria de

facto provada resulta, neste conspecto, do cotejo crítico dos papéis de trabalho da

Recorrente inc.lusos nos autos, dado que desse cotejo resulta que a Recorrente neles não

verteu a prova de auditoria concretamente obtida. Por outras palavras, compulsando tais

documentos, que deviam ser autossuficientes e autoexplicativos não é possível reconstruir,

porque neles não consta, a natureza, extensão e oportunidade dos procedimentos de

auditoria realizados pela Recorrente para responder aos riscos de distorção material por si

Pontos 161-199, 318-333, 415-428, 708-729, 738-753 da decisão recorrida.

535



icknAzt,
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

1°Juizo — Jl
Pr.Do Município, Ed Ex -Escola Pratica de Cavalaria

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

Proc. n.° 290/ 20.2YUSTR

identificados, designadamente a «inadequada valorização da carteira de crédito» e a

«existência, titularidade e valorização» da carteira de imóveis.

Preliminarmente importa clarificar o seguinte: resulta demonstrado que a

Recorrente recebeu da auditora da componente (KPMG Angola) um interoffice audit report

contendo uma opinião de auditoria limpa (não qualificada) sobre a informação financeira

respeitante ao BESA e que se destinava a ser objecto de consolidação nas contas do Grupo

BES.

Esse documento foi, por estar em causa uma auditoria de Grupo, remetido

juntamente com o Highlights Completion memorandum. Este, por seu turno, visava, de um lado,

clarificar os fundamentos explanados naquele primeiro documento, com particular enfoque

nos riscos significativos de distorção material; e, por outro lado, conferir ao auditor do

Grupo ferramentas para avaliar da suficiência e adequação dos procedimentos efectuados e

da prova de auditoria obtida em resposta a esses riscos, dado que a certificação das contas é

da responsabilidade do auditor dó Grupo, in casu, a Recorrente e não do auditor da

componente.

Foi através do cotejo crítico destes documentos, apreciados à luz dos princípios que

norteiam a actividade de auditoria e convocando a sua pretérita (no caso, longa e

estabilizada experiência de auditoria/certificação de contas junto do BES) que a Recorrente

formulou um juízo sobre a adequação e suficiência da prova de auditoria obtida pela

auditora da componente, podendo, caso a considerasse insuficiente, deslocar-se à geografia

onde se localiza a componente e obter, por si e diretamente, mais prova de auditoria; ou,

poderia ainda, determinar ao auditor da componente a realização de procedimentos

complementares, a fim de incrementar a prova -de auditoria obtida.

No caso, não se apurou que nenhuma destas opções tenha sido desencadeada pela

Recorrente junto da auditora da componente, dado que se bastou e incorporou - sem mais
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e como sua - a documentação e prova de auditoria obtida pela KPMG Angola, por a ter

considerado adequada e suficiente.

Retomando,

Uma vez mais, está em causa aquilatar da documentação, ou falta dela, nos papéis

de trabalho da Recorrente no âmbito das contas consolidadas (13s. 1703-1721, 2982-2987 e 3499-

3506), com reporte à componente BESA. Mais concretamente, cumpre apreciar se se acha

demonstrado, nos papéis de trabalho da Recorrente, que procedimentos empreendeu e que

prova de auditoria obteve - quanto ao «crédito a clientes» e quanto a asserções respeitantes

a imóveis do BESA - e que avaliação empreendeu desse trabalho, realizado pelo auditor da

componente BESA, KPMG Angola.

Neste âmbito, particularizando, trata-se de cotejar aquela documentação e

procedimentos executados com reporte à carteira de crédito dos clientes do BESA para

efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas de 2012 do BES, relativamente às

asserções "existência, "direitos e obrigações" e "valorkação", apurando se do seu cotejo um

terceiro consegue recuperar os procedimentos de auditoria feitos pela KPMG Angola, que a Recorrente

analisou e considerou bastantes para concluir que A) i) os créditos a clientes registados contabilisticamente

pelo BESA existiam e os dados registados no sistema informático sobre os respetivos créditos eram

verdadeiros; ii) que o valor da impanVade registada pelo BESA para efeitos de reporte ao BES era, de

acordo com as IFRS, adequado, iii) não existirem distorções materiais (à lu da materialidade global

definida pela KPMG para efiitos da auditoria sobre as contas consolidadas do BES) na informação

financeira referente ao BESA que foi objeto de consolidação nas contas de 2012 do GIWPO BES,

decorrentes da inadequada valorkação do crédito a clientes do BESA; B) compreender as bases de suporte

do julgamento documentado pela KPMG (el ou os fundamentos da conclusão), de que, não obstante as

insuficiências do sistema informático do BESA e a existência de lacunas ao nível da integralidade da

documentação dos dossiers de crédito do BESA, que iriam originar uma reserva (por limitação de âmbito)

na opinião da KPMG Angola sobre as contas estatutárias do BESA, foi possível (à KPMG Angola)
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concluir, sem reservas, pela adequação das provisões económicas (imparidade) regirtadas pelo BESA para

efeitos de reporle ao BES de aivrdo com as 1FRS."

Neste iter são decisivos, salvo mais douto entendimento, os seguintes documentos:

Highlights Completion memorandum, de 15 de Fevereiro de 2021 (fls. 1703v-1714 dos autos,

cuja versão portuguesa e traduzida consta do volume 30 dos autos) e o memorando relativo

à videoconferência (fis.. 2982-2987) realizada, em 25 de Fevereiro de 2013, entre a KPMG

Angola (representada por Inês Filipe) e a KPMG Portugal (representada por Fernando

Antunes).

Para melhor compreensão, importa dilucidar .que a Recorrente não disputa nem

contrapõe que tenha documentado algo mais para além do que acima se identificou; o que

argumenta - e demanda ponderação no plano do direito - é que tal documentação é

suficiente para, por um lado, compreender os concretos procedimentos efectuados, bem

como a prova de auditoria obtida, sendo ainda, na sua óptica, perceptíveis os fundamentos

com base nos quais validou a conclusão — que documentou ter-lhe sido reportada pela
KPMG 'Angola — de que as provisões económicas registadas pelo BESA, para efeitos de
reporte ao BES, eram adequadas; e, por outro lado, ainda de acordo com a Recorrente, que

tal documentação é suficiente para concluir, através do reporte da KPMG Angola, ter sido

obtida prova de auditoria adequada sobre o crédito a clientes do BESA, maxime sobre as

asserções.

Apreciemos criticamente este argumentário, recordando, desde logo, que se trata de

matéria atinente a riscos de distorção materig assim identificados quer pela própria Recorrente,

quer pela KPMG Angola, havendo, por isso, que ter presente os princípios do cepticismo,

plenitude e completude que devem nortear o auditor neste âmbito, deveras, crítico da

auditoria.
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Como resulta da documentação atinente à fase de preparação e planeamento da

auditoria, foram identificados os seguintes riscos de distorção material: inadequada valorkação

da carteira de crédito e exisiência, titularidade e valonação da carteira de imóveis.

Por outro lado, resulta também da documentação remetida pela KPMG Angola à

Recorrente que o sistema de controlo interno do BESA era incipiente, o que também

demandava, de um lado, o agravamento do nível de cepticismo da Recorrente face às

contas apresentadas pela gestão; e, por outro lado, incrementava o nível de procedimentos

de corroboração necessários para obtenção de prova, adequada e suficiente, de auditoria.

Ora, cotejados aqueles documentos verifica-se que da sua leitura crítica não

resultam espelhados os procedimentos de auditoria empreendidos, nem a prova de

auditoria obtida sobre o crédito a cliente e imóveis do BESA.

Na verdade, da concatenação crítica da documentação resulta por compreender

quais os concretos procedimentos substantivos de auditoria realizados para responder aos

riscos de distorção material, de um lado; e, de outro, cotejando aquela informação não se

apreende ter sido obtida pela KPMG Angola - e pela Recorrente - prova adequada e

suficiente de auditoria sobre as asserções «existência, titularidade e valorização».

Com efeito, daqueles documentos não resulta: o critério de seleção da amostra;

quais os procedimentos substantivos de auditoria reali7ados sobre a mesma; qual a

representatividade da amostra, o que coloca em crise a conclusão de ter sido obtida prova

suficiente de agditoria.

Além disso, os documentos identificam evidências cumulativas de fatores que

concorrem para um agravamento do risco de distorção material numa area já crítica, dado

que se verificava e era do conhecimento da Recorrente:

- «uma incomPletude genérica de informação nos dossiers de crédito do BESA;
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- havia informação, no âmbito da revisão da imparidade do crédito a clientes do

BESA que não foi possível obter por «não ter sido disponibilizada pelo Conselho de

Administração» do Banco;

- o sistema informático do BESA não permitia identificar, de forma efetiva, créditos

reestruturados (não pagos na data de vencimento e prorrogados) e o grupo económico em

que cada cliente se inseria;

- a gestão do BESA não disponibilizou, relativamente a um conjunto de créditos, «o

registo de colaterais».

Ora, em face destas menções, cumpre aquilatar se, como pretende a Recorrente,

acham-se documentados os procedimentos de auditoria realizados para superar estas

impossibilidades e omissões e qual a forma, em concreto e de modo identificável por um

terceiro, que foi implementada pela Recorrente para as ultrapassar e que lhe permitiu

sustentar e proferir o julgamento final de certificação das contas.

E a resposta é, salvo melhor, opinião, negativa.

Tais questões continuam sem resposta e não é possível compreender, a partir da

análise daqueles documentos, qual a natureza, oportunidade e extensão dos procedimentos

de auditoria efetuados, pela Recorrente, para responder a estes riscos concretamente

divisados.

Fica, igualmente, por compreender, compulsando os documentos, porque razão a

Recorrente, sabendo que estes mesmos fatores deram origem a uma reserva na opinião local

nas contas do BESA por «limitação de âmbito», os considerou ultrapassados para efeitos da

opinião a emitir, pela Recorrente, nas contas consolidadas.

Note-se que, até pode estar contabilisticamente correcto que as reservas locais não se

tenham projectado em reservas nas contas consolidadas; contudo, não é isso que se discute:

o que se aquilata é do dever de explanar e documentar os concretos procedimentos
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de auditoria empreendidos para esse efeito, dado que só a partir dos mesmos se pode

edificar a conclusão de ter sido obtida prova, adequada e suficiente, de auditoria. Se essa

realização (de procedimentos) não se acha documentada, nem são apreensíveis, por um

terceiro, as razões que suportaram o julgamento do auditor, então, são legítimas questionar

como ultrapassou a Recorrente os diversos fatores que conduziram à.inscrição de uma

reserva por limitação de âmbito nas contas do I3ESA. Isto é, como ultrapassou a falta de

informação suficiente para concluir que as demonstrações refletem, de forma adequada e

verdadeiras, a performance consolidada do Banco, dado que o documento o não reflecte.

Vejamos, ainda mais detalhadaMente.

No Highlights Completion memorandum (de 15.02.2013), conjugado, criticamente, com

o teor da videoconferènCia realizada, em 25 de Fevereiro de 2013, entre a ICPMG Angola e

a Recorrente com vista à discussão daquele memorandum, menciona-se que foram

divisadas lacunas ao nível dos procedimentos administrativos de crédito.

Contudo, nesses documentos não -se esclarece, nem identifica que lacunas

concretamente foram essas, de um lado; 'qual a dosimetria do seu impacto na revisão

da imparidade dos créditos, por outro; nem tão pouco qual a materialidade destes

créditos cujas lacunas estão em causa, assim como não se dilucida com base em que

procedimentos de auditoria ou tipo de informação foram tais lacunas, na perspetiva

da Recorrente, ultrapassadas.

Ainda nestes documentos, menciona-se que, em resultado de problemas no sistema

informático do BESA e de lacunas existentes ao nível dos processos de créditos, não foi

possível identificar créditos reestruturados nem o grupo económico em que tais clientes se

inseriam, sendo que, não se encontra documentado nem é percetível da leitura daqueles

documentos como é que essa conjugação de fatores — em matéria assumidamente como

_comportando risco de distorção material — foi superada no âmbito das contas

consolidadas, efetuadas por reporte a outro diferencial contabilístico (em Angola, sobre
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esta matéria regia o Aviso n.° 3/2012, do Banco Nacional de Angola e ao nível das contas

consolidadas a estimativa de imparidade opera a partir da IFRS/IAS 39, através da

mensuração de indícios de perda objectiva de imparidade).

Mais: nesses documentos, faz-se constar que a maioria dos colaterais associados ao

crédito do BESA (garantias conferidas pelo mutuário) são constituídos por promessas de

hipoteca; contudo, nada mais se descreve .sobre esses colaterais nem sobre os

procedimentos de auditoria (corroboração) levados a cabo sobre os mesmos ou com base

nos mesmos, sendo a documentação omissa sobre a ponderação, efetuada pela auditora,

quanto aos impactos desta sua natureza (promessas de hipoteca) na validação da estimativa

da imparidade registada pelo BESA sobre os créditos analisados. Ora, naturalmente que,

atentas as regras da experiência comum e da normalidade social, um colateral que tem a

natureza de promessa de hipoteca acarreta maior risco e tempo de execução (em caso de

incumprimento do crédito), pelo que, atuando com prudência e cepticismo, red.amava-se

da Recorrente que documentasse a execução de procedimentos alternativos (face à

obtenção do registo predial comprovativo da propriedade) para alcançar segurança e

completude sobre a .existência dos imóveis dados em garantia, bem como a confirmação

dos valores desses ativos à data do balanço (mormente, através da obtenção de avaliação

independente e atualizada). Além disso, não se acha documentada a aplicação de descontos

nas estimativas dos fluxos de capital que a Recorrente considerasse que adviriam da

execução desses colaterais, atento o maior risco e distensão no tempo que a sua natureza de

promessa de hipoteca fazem antever.

Ainda cotejando especificamente o memorando da videoconferência de 25 de

Fevereiro de 2013, entre a KPMG Angola e a Recorrente, constata-se a menção a um

conjunto de créditos identificados como os «30 maiores créditos», referindo-se que estão

colateralizado em 45 %; porém, nada se verteu no memorando sobre se tais colaterais

foram objecto de procedimentos de auditoria de validação, se foram considerados

na validação da estimativa de imparidade e, em caso afirmativo, quais os
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procedimentos e/ou informação que permitiriam concluir pela recuperabilidade do

montante correspondente ao crédito não colateralizado — que era a maioria, dado, que

dos 30 apenas 45 por cento tinham garantias. Não vá sem dizer-se que, desde logo, esta

situação era idónea a incrementar o grau de prudência e cepticismo da Recorrente face às

contas apresentadas pela gestão: se menos de metade dos «30 maiores créditos» não têm

garantias, com certeza que o risco de o Banco não recuperar o capital mutuado, num

cenário de incumprimento, se encontra incrementado,

Também não resulta, nem se infere, do documento qual a percentagem de

colateralização de créditos não incluídos nesse conjunto, que, segundo o documento,

corresponderia a mais de 45% do valor total da carteira de crédito a clientes.

Acresce que este documento, no segmento que respeita aos 30 maiores créditos do

BESA, demanda, ainda, conjugação crítica com o teor de fls. 5716 a 5723, do qual decorre

que 17 desses créditos — de montante total superior a 2 mil milhões de dólares

americanos — não tinham, de todo, colaterais associados, o que, face à
materialidade relevante definida nas instruções de auditoria, sempre *exigiria

menção especifica nos papéis de trabalho.

De igual sorte, e pese embora a impressividade do montante em causa — repete-se,

2 mil milhões de dólares americanos — sem colaterais (garantias), não se divisa
documentado, pela Recorrente, que trabalhos efectuou para se assegurar da adequação da

imparidade registada pelo BESA sobre tais créditos. Ainda sobre os colaterais, realça-se que

a exiguidade daquilo que se acha documentado não permite (1) compreender de que forma

esses colaterais haviam sido considerados na validação da adequação do valor da

imparidade registada pelo BESA (ii) compreender com que fundamento à KPMG Angola e

Arguida concluíram, conforme documentado nos papéis de trabalho da Arguida, existir

uma "elevada cobertura da carteira desse banco por colateraif' e que "[p]arte signOcativa dos créditos

mais relevantes do BESA encontram-se colateralkados por imoveir, reduzindo de forma
significativa ó risco de crédito do BESA", (iii) conduir sobre a adequação e/ou correção
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dos termos da análise de imparidade realizada (segundo os papéis de trabalho da Arguida)

pela KPMG Angola e validada pela Arguida, sobre o "crédito a clientes" do BESA.1°1

Em face desta omissão, concatenada com a conjugação crítica destes documentos e

tendo presente que está em causa matéria identificada como susceptível de comportar urn

risco material de distorção (adensado por um valor de crédito concedido pelo BP.SA de mil

milhões de USD sem colaterais), não se apreende, nem se pode reconstituir as bases de

suporte do julgamento da Recorrente quanto à prova auditoria obtida sobre o crédito a

clientes do BESA.

Prosseguindo no cotejo do teor crítico da auto-suficiência destes documentos,

verifica-se, agora com reporte à videoconferência de 25 de Fevereiro de 2013, .que a

KPMG Angola concluiu pela adequada valorização, para efeitos de contas consolidadas, de

um conjunto de imóveis relevados na rubrica bens não de uso próprio do BESA (que haviam

sido transferidos para o Fundo Imobiliário BESA Valorização), embora, reconheça que

ainda estava em curso, pelo BESA, o levantamento de informação de suporte à adequada

valorização desses ativos (o que, aliás, veio a redundar na inclusão de uma reserva na

opinião da KPMG Angola nas contas locais).

IO Com interesse, como elemento explicativo, veja-se o depoimento da testemunha Marco Alves (à data dos
factos, era colaborador da Arguida e integrava a equipa de auditoria do Grupo BES, tendo, contudo, apenas
participado na auditoria sobre o BESA referente ao exercício de 2013), referindo que, nas auditorias de 2012 e
2013 a KPMG Angola não aplicava, nem aplicou — devendo ter aplicado - no àlculo do valor presente das
promessas de hipoteca, qualquer tipo de desconto ("haircut") em função da natureza e limitações inerentes a
esse tipo de colateral
Cf. Depoimento de Marco Alves a fls. 9609 (disco n.° 8), segunda gravação (MA2), maxime minutos
00:17:11-00:18:06: "[e]sses temas.... o tema nomeadamente dos haircuts, ou por a antiguidade das avaliações
ou pela questão da promessa de hipoteca; foram temas que começaram a surgir já mais tarde, o .tema
especificarnente da... de promessa de hipoteca, sendo um tema que viemos também a constatar, já tinha
constatado na auditoria que tinha feito o ano passado, no ano anterior e nesta de 2013, era uma prática
generalizada de mercado devido às dificuldades de... de passagem da titularidade de umas... de uns ativos
para outros. Ou seja, sendo uma prática de mercado e sendo uma prática generalizada e nós vimos que boa
parte da carteira tinha como... tinha promessas de hipoteca e não hipoteca, não se considerou necessário
fazer os haircuts que referiu."
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Segundo o documento, a falta de informação, para efeitos de contas consolidadas,

foi ultrapassada devido a um conjunto de avaliações das quais resultava que o valor atual

(àquela data) desses ativos era inferior ao respectivo valor contabilistico. Contudo, neste

conspecto, não se acha documentado, nem é apreensível por que razão naquele contexto de

falta de informação local - dado que o levantamento estaria em curso — a informação tida
por insuficiente para efeitos de contas locais (originando uma reserva, por limitação de

âmbito) não se projectou do mesmo modo, nas contas consolidadas, sendo que a

Recorrente reconhece que, nesta matéria, o tratamento diferenciado não encontra respaldo

em qualquer divergência de critérios contabilisticos (locais ou para efeitos de consolidado)

aplicáveis à mensuração desses ativos.

Prosseguindo no cotejo crítico da documentação pertinente e valorada pelo

Tribunal para considerar demonstrados os factos tal como vertidos na decisão

administrativa, vejamos, ainda, o Highlights Completion memorandum datado de 9 de Abril de

2014 (fls. 1722 a 1743), que corporiza o reporte remetido pela KPMG Angola à Recorrente

atinente à auditoria efetuada sobre .a componente BESA para efeitos de contas

consolidadas no exercício de 2013 do BES. Vejamos se, compulsado o seu teor, se

encontram descritos, de modo autossuficiente e inteligível, a natureza, extensão e âmbito

dos trabalhos de auditoria realizados pelo auditor do componente.

. Em primeiro lugar, importa fazer notar que, quanto ao exercício de 2013,

contrariamente à auditoria de 2012 ri.1 que a Recorrente procurou adicionar informação

para além do reporte da KPMG Angola através do memorando (de videoconferência) de

25 de Fevereiro de 2013, inexiste qualquer documentação para além daquele Highlights.

Aquele documento esgota a documentação exarada pela Recorrente dos procedimentos

efectuados e prova de auditoria obtida, através do auditor da componente, sobre o BESA.

Em segundo lugar, no que tange ao seu conteúdo, é manifesto que concorre para a

demonstração dos factos, tal como propugnados na douta decisão administrativa

censurada. Senão vejamos.
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Desde logo, como facto incomum e idóneo a gerar cepticismo e prudência na

atuação do auditor junto dos órgãos de gestão do Banco, está o facto de vir mencionada a

existência de uma garantia soberana á favor do BESA, isto é, o Estando Angolano assumiu

o risco e responsabilidade por parte de créditos, devidos por terceiros, a um banco privado.

Mas mais: o documento não reflete nem documenta quais os critérios de seleção da

amostra; qual a representatividade dessa mesma amostra; qual foi a base de suporte de

julgamento do auditor para compreender os critérios utilizados pela gestão do BESA para

classificar determinados créditos como «de dificil recuperação»; quais os procedimentos de

comprovação/corroboração de auditoria encetados pela Recorrente sobre tal informação e,

em caso de efectiva confirmação da mesma, com que fundamento concluiu pela adequação

da imparidade registada sobre tais créditos; qual o valor da garantia soberana referida como

emitida a favor do BESA; quais os créditos abrangidos pela garantia.

Ainda com reporte à garantia soberana, o documento é omisso sobre de que

forma, em que medida e quais os pressupostos valorados pela Recorrente no "àmbito

da análise da imparidade realizada, desconhecendo-se, inclusive, porque não se diz, se os

créditos cobertos pela garantia constam da amostra verificada.

De igual sorte, não se descortina explicitação, na documentação, do trabalho de

auditoria incidente sobre os créditos não abrangidos pela garantia soberana,

desconhecendo-se, igualmente, os pressupostos com base nos quais, relativamente a estes

créditos, se concluiu pela adequação da imparidade registada pelo BESA.

Sucede ainda que, de modo a compreender o quadro mais vasto de informação que

a Recorrente dispunha sobre a componente e a concorrência de evidências múltiplas que a

convocavam para uma (distinta) atuação prudente e céptica, importa, ainda, concatenar

aquele documento com o summary os control defficiences, constante a fls. 1734-1737v dos autos,

junto ao Highlights Completion memorandum.
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É que, do cotejo deste último documento, resulta que foram identificadas situações

que, embora reportadas como deficiênçias de controlo interno do BESA, impactavam na

informação disponível para a revisão sobre a valorização do crédito, incidindo sobre

matéria identificada como susceptível de gerar risco de distorção material, a saber a

asserção «existência» do ativo inscrito nas contas do Banco. Por outras palavras, aquele

relatório dá nota da existência de créditos relativamente aos quais não foi apurar da

existência de contratos que o titulassem, fazendo nascer a dúvida sobre a forma como, na

perspetiva da ReCorrente, .enquanto auditora, tais omissões foram ultrapassadas no âmbito

dessa revisão, iter e juízo de ponderação que não se encontra vertido, nem é possível de

reconstituir a partir da leitura dos papéis de trabalho da Recorrente.

Donde, na verdade è salvo melhor opinião, da concatenação crítica e conjugadas de

todos estes documentos — Highlights de 2012 e 2013 e memorando de videoconferência, de

25.02.2013 — não só resulta que não se acham documentada a extensão, natureza e
oportunidade (adequação) dos procedimentos de auditoria realizados pela KPMG Angola,

como aqueles anunciam, até, que em certos segmentos não foi obtida prova idónea para

suportar as conclusões do auditor da componente - validadas pela Recorrente, que as

considerou suficientes e adequadas para a sua opinião no consolidado.

Vejamos; por exemplo, com maior pormenorização, o segmento da valorização do

crédito a clientes e imóveis do componente BESA.

No Highlights de 15 de Fevereiro de 2013 (fls. 1703v) é atribuída relevância às

declarações prestadas pela gestão do BESA sobre a qualidade dos colaterais associados ao

crédito, de um lado; e sobre um conjunto de créditos cuja documentação de suporte às

operações «incluindo o registo de colaterais» não estaria completa, mas cuja

recuperabilidade estaria, segundo a gestão do BESA, assegurada na medida em 'clue tais

créditos estariam associados «entidades cujos acionistas e/ou beneficiários seriam entidades

de interesse relevante para a economia local».
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Ora, recorde-se, estamos na presença de matéria que comportava risco de distorção

material, convocando, por isso, os princípios do cepticismo, prudência e necessidade de

corroboração por parte do auditor.

Sucede que, tal risco está ainda exponenciado por esta confluência de fatores que,

não obstante, a sua verificação, não conduziu a que a Recorrente documentasse a execução

de procedimentos de auditoria de natureza corroborativa: tratam-se de declarações

meramente verbais (não se refere corroboração documental ou outra); e as declarações são

da própria gestão, isto é, da entidade auditada, relativamente à qual a Recorrente deve

manter rigorosos princípios de independência e cepticismo.

Por outro lado, com todo o respeito, a menção a «entidades com relevância para a

economia local» não permite, dada a vacuidade e porosidade de linguagem empregues,

formular qualquer pré -juízo de compreensão do significado daquelas expressões.

Note-se que não se empregou qualquer referência a entidades de natureza pública, das

quais, em esforço de boa vontade, se podia inferir maiores garantias de recuperabilidade dos

créditos, à luz das regras da experiência comum e da normalidade social. O que se fez

constar foi que se tratariam de entidades cujos acionistas/beneficiários eram entidades corn

«interesse relevante para a economia local», o que por si só, nada aduz, nem permite inferir

sobre a conclusão, sustentada pela Recorrente, de que tais créditos eram recuperáveis: quer

porque, como a Recorrente bem sabe, o responsável pelo reembolso do crédito é o

devedor (e não, os acionistas) quer porque tal jargão nada esclarece .sobre a situação

financeira dessa entidade e, por conseguinte, sobre a recuperabilidade do crédito concedido

pelo BESA.

Finalmente, cumpre ainda apreciar, criticamente, o segmento do documento em

que se fez constar que a valorização de um conjunto de imóveis foi considerada testada e

adequada, embora para tanto não existissem avaliações que o suportassem.
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Com efeito, foi identificado um risco de «elevada subjectividade inerente à

valorização» desse tipo de ativos; contudo, para o ultrapassar a Recorrente lançou mão de

um conjunto de indicadores cuja adequação e aptidão para o fim proposto se não alcança:

em que medida o valor pelo qual os referidos imóveis se encontravam registados nas contas

do Banco, portanto, na entidade auditada, mitiga aquele risco de elevada subjectividade na

sua valorização? Em que medida ponderar, sem mais, a zona geográfica onde os mesmos se

'localizavam ou a evolução dos preços verificada no mercado imobiliário angola nossas

zonas (fls. 1708v e 1709) mitiga tal risco? O documento é omisso sobre os procedimentos

empreendidos, a sua natureza, oportunidade e extensão, embora respeitasse a riscos de

distorção material, não sendo possível aprender ou reconstruir as bases .de suporte do

julgamento do auditor nesta matéria.

De facto, além do que antecede — e especificamente sobre o acervo factual
constante dos pontos 196, 330, 425 e 726 da decisão condenatória — impõe-se concluir que

a documentação preparada e conservada pela Recorrente, respeitante à auditoria sobre a

valorização do crédito a clientes do BESA e sobre os imóveis do BESA, não era suficiente

para o supervisor, .CNSA, examinar adequadamente o trabalho da Recorrente, enquanto

RCO/auditor responsável pela revisão legal das contas/auditoria sobre as demonstrações

ftnanceiras consolidadas do Grupo BES referente aos exercícios de 2012 e 2013.

A Recorrente é uma auditora experiente, com um corpo de sócios responsáveis pela

auditoria, individual e consolidada, do BES deveras estabilizado no tempo, com

participação nos órgãos de administração do BES, o que lhe conferia uma visão ampla

sobre todo o grupo (banco e componentes que consolidavam contas), visão essa

estabilizada no tempo e profunda. A Recorrente não podia deixar de saber que com o

acima descrito postergava deveres de documentação que se lhe impunham como ROC e

como auditora do BES, o que representou e quis.

A Recorrente sabia que não documentou nos seus papéis de trabalho os sobreditos

factos relevantes, respeitantes a matérias e julgamentos significativos,, atinentes à auditoria
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sobre o crédito a clientes do BESA (principal ativo desse componente do BES, definido

pela Recorrente .corno componente si.gnificativo), às limitações e dificuldades na realização de

proccdimentos de auditoria e na obtenção de prova de auditoria sobre o crédito a clientes

do BESA (maxime, de suporte às asserções "existêncid', "direitos e obt-00es", "integralidade" e

"valorkafão"), cuja inadequada valorização foi identificada pela ICPMG Angola como um

risco significativo; respeitavam à prova de auditoria obtida sobre o crédito a clientes do

BESA • (maxime, de suporte às asserções "existência", "direitos e obrigações",

"integralidade" e "valorização") e, decorrentemente, às bases de suporte do julgamento

efetuado pela Arguida (e/ou aos fundamentos da sua conclusão) sobre a sua suficiência, no

âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas de 2012

do BES, a sua documentação era necessária para assegurar a compreensão da natureza,

âmbito/extensão e resultados dos procedimentos de auditoria efetuados sobre o crédito a

clientes do referido componente, bem como a prova de auditoria concretamente obtida

com vista suportar as asserções supra referidas, da natureza e extensão das limitações e/ou

dificuldades detetadas na execução dos procedimentos substantivos sobre o crédito a

clientes do componente BESA e das bases de suporte do julgamento efetuado pela.KPMG

(e/ou fundamentos da sua conclusão), no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BES, quanto à apropriação e suficiência

da prova de auditoria obtida com vista a suportar, relativamente ao crédito a clientes do

BESA, as referidas asserções.

Ao não o ter feito não preparou papéis de trabalho com informação que

permitisse a um revisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio do componente

BESA e  do trabalho desenvolvido pelo auditor, compreender: i) a natureza,

âmbito/extensão e resultados dos procedimentos de auditoria efetuados sobre o crédito a

clientes do referido componente, bem como a prova de auditoria concretamente obtida

sobre as asserções "existência", "direitos e obrigações", "integralidade" e "valorização"; ii)

a natureza e extensão das limitações e/ou dificuldades detetadas na execução dos
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procedimentos substantivos sobre o crédito a clientes do componente BESA; iii) as bases

de suporte do julgamento efetuado pela KPMG (e/ou fundamentos da sua conclusão), no

âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do

Grupo BES, quanto à apropriação e suficiência da prova de auditoria obtida com vista a

.suportar, relativamente ao crédito a clientes do BESA, as asserções "existência", "direitos e

obrigações", "integralidade" e "valorização").

Uma nota final para, ainda que se nos afigure que tal desiderato se encontra

acautelado por via do que acima se explanou, arredar em definitivo o argurnentário da

Recorrente (a KPMG Angola remeteu-lhe um interoffice audit repod limpo, sendo que o

Hi,gblicghts é um documento meramente informativo e explicativo, que não proporciona

qualquer parecer de auditoria), tais documentos demand= cotejo e interpretação

conjugada e integrada, verificando-se que

i) A KPMG Angola expressou, no interoffice report, a sua opinião de auditoria de

forma positiva;

ü) A KPMG Angola documentou, no Highllghts Completion Memorandum,

relativamente à valorização do "crédito a clientes" do BESA (o maior atiVo desse

componente), ter concluído que "Alão será eApectável gue resultem impactos

materialmente relevantes, numa ótica consolidada, ou seja, relativamente às

demonstrações financeiras do Grupo BES, preparadas de acordo com as IFRS, raão

pela qua/ as limitações de âmbito referidas anteriormente não implicam, a emissão da qinido, com

reservas", ou seja, a sua conclusão sobré a (in)existência de distorções sobre

valorização desse ativo - cuja inadequada valorização foi identificada pela

KPMG Angola como um risco significativo de distorção material foi expressa

de forma negativa.
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Não se alcança, nem se acha documentado porque razão a sobredita opínião expressa

de forma negativa pela KPMG foi, ademais para integração nas contas consolidadas,

transmutada para opinião positiva em sede de interoffice audit report.

Cumpre, ainda, na senda das declarações do legal representante da Recorrente,

esclarecer que, embora.se possa compreender que entre a Recorrente e a KPMG Angola

existisse uma relação de «confiança», dado a ligação funcional, a estabilidade no quadro de

pessoal interveniente e a circunstância de esta última ter.aceite as instruções de auditoria

emitidas por aquela, isso não pode justificar que a Recorrente tenha abdicado de atuar de

modo crítico, céptico e desafiador para com a auditora da componente. Por todo o discurso

da Recorrente perpassou uma lógica de fé nas capacidades e trabalho desenvolvido pela

KPMG Angola, actuação que, como a Recorrente bem sabe, contraria, frontalmente., as

exigências normativas que sobre si impendem de uma atuação céptica> prudente e exigente

em face da informação que lhe é transmitida por terceiros.

De igual sorte, não releva, nem exime ou mitiga a responsabilidade da Recorrente

de documentar a prova de auditoria obtida, a circunstância de a sócia responsável pela

auditoria ern Angola ser uma profissional «muito reputada e respeitada». E que, como a

Recorrente bem sabe, é sobre a Recorrente que impendem todos estes deveres e, nessa

medida, a sua decisão de confiar na KPMG Angola ou confiar nas declarações da gestão da

entidade auditada, com isso se eximindo de desenvolver procedimentos de auditoria é uma

opção que só a si diz respeito, mas que, não tem a virtualidade normativa de arredar o

apuramento da sua responsabilidade contraordenacional, objecto destes autos.

Ainda, neste âmbito, respeitante à informação documentada nos papéis de trabalho

da KPMG, mais det4hadamente quanto ao exercício de 2013 (demonstrações financeiras

consolidadas), os factos atinentes ao acesso da Recorrente às actas da AG do BESA, de
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outubro de 2013, resultam das declarações do legal representante nesse sentido, de Rui

Guerra (que também já o havia feito em sede de auto de declarações na fase administrativa',

junto a fls. 5249-5291), an consonância com as declarações prestadas por Inês Viegasi°2,

Fernando Antunesl°3 e Inês Filipe'".

Naturalmente que, em face destes depoimentos, afigura-se clarividente, à luz das

regras da experiência comum e da normalidade social, que a Recorrente tinha plena

aquiescência do teor daqueles documentos, recordando-se a estreita interligação existente

entre a Recorrente e a ICPMG Angola: à data da prática dos factos objeto do presente

processo de contraordenação, quer a KPMG Portugal, quer a ICPMG Angola, tinham o

mesmo Presidente do Conselho de Administração (Sikander Sattar) e o mesmo Head Of

Audit (Vítor Ribeirinho); à data da prática dos factos objeto do presente processo de

102 Cf. depoimento de Inês Viegas a ¡la. 9564 (disco n.° 1), terceira gravação (I\73), maxime minutos
00:51:07 e "( ...) Não tive.., acesso às alas, não. Portanto, essas atas terão sido entregues, ou foram entregues pelo
Presidente da Comissão Executiva do BESA, fio Dr..5firfinder Sattar algures em janeiro. Foram

entregues as atasjuntamente com a garantia (...)"
•.11O3 Cf. depoimento de Fernando Antunes a fls. 9569 (disco n.° 2), terceira gravação (FA3), PlaXiMe minutos
02:06:04 e sr: "(..) A única vez que tomei conhecimento da ata - e vou-lhe ser muito sincero - porque tambémjá não releva
grande interesse profissional, para a minha pessoa, também não a li completamente, masfoi em sede do outro processo. Mas se me

perguntar se eu li a ata toda, não, não ã. Mas, à data, não tive acesso. De todo.", "(...)Na allure:, isto - portanto, agora voltar

atrás com a memória - eu, de facto, recordo-me que nós, algures... ísto foi... não the posso precisar, mas foi durante o mês
de janeiro de 2014, não consigo bal izar dams, mas ,reco.nJo-me que na altura wind couhecimento <p.m, de
facto. II garantia sido entregue RO .Dt Sikander Sfitar.na gualidade de Presidente da ICPMG Angola
e depois...(..) A garantia soberana, acho que eventualmente ~Um a ata„. na altura, portonto, foi-lhe
entregue uma coisa e outra ao mesmo tempo, portanto...(...)
1"Cf. depoimento de Inês Ripe a fls. 9593 (disco n.° 5), quinta gravação (IFS), maxime minutos 00:59:13-
01:02:09):"frju tive conhecimento, já estava em Angola, (...) através de um telefonema que recebo do Dr. Sikander, em que
me di que tinha tido uma reunião com o Dr. Rui Guerra, que por acaso foi cá, (...) e que ele lhe tinha transmitido e entregue,
portanto cópia de dois documentos, uma era ma ata ... ou que na verdade são duas, porque foram em dois momentos djferentes,
rea.lizados durante o mix de outubro desse ano, unia ata de uma assembleia gemi e de uma garantia soberana emitida pelo
Estado Angolano com data de 31 de dezembro de 2013. Om, tenho-vos a dizer que quando recebi essa informaçãofiquei assim
um bocadinho sem saber bem o que of que me estavam a dizer (...) porque das interações que eu tive com o Dr. Ruí Guerra,
ern outubro, em novembro, em dezembro, até memo antes de vir, ele nunca me falou da existéncia dessa assembleia geral Eu
tomo conhecimento dessa assembleia gera4 por ter recebido um telefonema a dizer que the tinha sido entregue uma ata que me iam

fazer chegar; ejá agora o Dr. Sikander depois fez-me chegar esses dois documentos por correio inferno (...) eu l'ecebi um envelope,
na semana seguinte, com esses dois documentos dentro (...) a minhaperpkxidadefoi Ia/porque eu não sabia da existéncia dessa
assembleia geral, nunca soube, all aquele momento em que eu fui informada dessa ata e depois, uns dias depot's, em que eu
também a vejo, em pp.el"
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contraordenação, a KPMG Portugal e a KPMG Angola tinham os Partners João Augusto e

Inês Filipe em comum; à data da prática dos factos objeto do presente processo de

.contraordenação, Inês Filipe (i) era sócia e administradora da Arguida, (ii) desempenhava,

no âmbito da auditotia sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES, a função

de Revisor do Controlo de Qualidade do Trabalho (denominado "EQCR"); a 31 de

dezembro de 2013, a KPMG Angola era o auditor independente do BESA e o BES

(auditado pela KPMG Portugal) era, nessa data, titular de uma participação social

correspondente a 55,71% do capital social do BESA e, simultaneamente, credor do BESA,

num crédito de 3.098.262 milhares de euros; a KPMG Portugal e a KPMG Angola fazem

parte da mesma rede internacional de firmas de auditoria.

Mais se faz notar que a Recorrente vinha incorporando, nos setts papéis de

trabalho, documentos respeitantes aos trabalho de auditoria executados pela KPMG

Angola em relação ao BFISA, existia trabalho conjunto entre a Arguida e a KPMG Angola,

na execução de trabalhos de auditoria em relação ao BESA, sendo constituídas equipas de

profissionais de ambas as entidades, a Arguida tinha acesso a informação e a documentos

referentes às auditorias sobre o BESA, para além dos reportes remetidos pela KPMG

Angola em cumprimento das instruções de auditoria emitidas pela Arguida, incluindo

informação sobre os créditos que compunham a carteira de crédito (v.g. o seu valor, o

nome dos mutuários, grupos de clientes em que os mesmos estavam inseridos, e valores

dos colaterais), existia uma "colaboração normal prestada pela KPMG à KPMG Angola", a que

acresce serem as mesmas pessoas que, em çoncreto, desempenhavam as análises aos

imóveis e à carteira de crédito .do BESA, não existindo, pois, e verdadeiramente, uma

distinção material entre colaboradores da Arguida e da KPMG Angola, conquanto

pontualmente colaborassem colaboradores locais da KPMG Angola.

Por último, com reporte ao exercício de 2013, e à não documentação pela

Recorrente, no seus papéis de trabalho de informação sobre factos importantes que eram

do seu conhecimento, relativos a créditos a clientes do BESA, valoraram-se os seguintes
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documentos, para concluir pela demonstração do acervo de factos tal como narrado na

decisão recorrida (ponto 731 da decisão recorrida): o depoimento da testemunha Rui

Guerra, Fernando Antunes e Inês • Filipe (acima identificados), o Highlights Completion

Memorandum, datado de 4 de abril de 2014, remetido pela KPMG Angola [Inês Filipe] à

Arguida KPMG [Fernando Antunes] (cf. fls. fls. 1722-1743); o memorando relativo à

conferência telefónica realizada, em 7 de abril de 2014, entre a KPMG (Fernando Antunes)

e a KPMG Angola (Inês Filipe), datado de 7 de abril de 2014, ,e assinado por Fernando

Antunes (cf. fls. 2982-2987); as atas das reuniões da assembleia geral do BESA havidas a e

3 e 21 de outubro de 2013 (cf. fls. 5179-5186; 5187-5204); o documento, em formato de

apresentação powe/paint, da autoria do BESA, datado de 21 de outubro de 2013; intitulado

"Carteira de crédito a 31 de agosto de 2013"(fls. 5793-5808).

Pela sua riareza e nível de detalhe, respinga-se o seguinte trecho da acta de 3 de

Outubro de 2013 (fls. 5179-5186):

"(...) O Presidente da Comissão Executiva [do BESA], Dr. Rid Guerra, informou os Senhores

Accionistas que de forma a facilitar a sua exposição, iria dividir a carteira de crédito, tal como a

mesma se encontra a 31 de Agosto de 2013, en, dois blocos' de clientes, atendendo ao grau de

conhecimento que a actual gestão tinha sobre os clientes em causa bem como à

dimensão dos créditos concedidos pela anterior gestão, nos seguintes termos:

a) Existia um chamado "Bloco A" de clientes, que iachnra quatro grupos
diferentes de clientes:

w) Os "Clientes da Administração Identificados";

di) Um grupo de clientes representado pelo Exmo. Senhor

denominado dell111.1111
viii) Os "Clientes da Administração Não Identificádos";

ix) O
x) Outros.
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b) O segundo grupo de Clientes seria chamado de 'Blom B", incluindo os seguintes clientes:

iv)

v) Clientes Premium;

•vi) Veículos de Investimento Imobiliário.

Segundo referiu o Dr. Rid Guerra, o Bloco A representa 80% do total da carteira de

crédito, cerca de 5,5 biliões de USD, sendo constituído por um grupo de clientes onde

existe um grau relevante de desconhecimento por parte do actual Conselho

de Administração relativamente à identificação de mutuários, finalidade de

utilização de créditos e garantias obtidas pelo BESA.

Por seu tunic), o Blom B representa cerca de 20% do total da carteira de crédito, terra de 1,4 biliões

de USD onde, contrariamente ao Blom, A, o actual Conselho de Administração Pode

informar os Senhores Accionistas de que tem conhecimento efetivo sobre a

identificaçáo dos clientes beneficiários dos créditos, tal como sobre o destino

dado 30$ financiamentos e a identificação das garantias prestadas pelo BESA.

No total a carteira de crédito do BESA ascende assim a praticamente .7 biliões de USD sendo

que a esta data o capital vencido é 1.8 biliões de USD. e os juros vencidos par

pagar juntaMento com juros de mora é de cerca de 560 milhões de USD.

De seguida, e concentrando a sua exposição no Bloco A da carteira de crédito, o Dr. Rui Guerra

questionou o Dr. Álvaro Sobrinho acerca de um conjunto de elementos respeitantes aos clientes

designados como "Clientes da Administração Identjficados" relativamente aos quais o BESA não

possuía informações detalhadas, tendo nomeadamente questionado sobre

Identificação dos beneficiários últimos ou económicos de im cozijunro de

cinco sociedades.

Estas sociedades, identificadas com as designações de

Estas sociedades foram, no seu cot!junto,financiadas pelo BESA em cerca de 842 milhões de USD

para a compra das chamadas Torres Sky à nos seguintes termos: inicialmente foram
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financiadas as sociedades para esta aquisição tendo as duas últimas

sociedades cedido a sua posição na referida aquisição às sociedades _ que

foram igualmente financiadas para esta aquisição.

O aspeto mais relevante destacado pelo Dr. Rui Guerra relativamente a estes

financiamentos consiste no facto de penas ter recebido um valor

global de 361 milhões de USD,. pelo que face ao montante global dos
financiamentos concedidos (de 842 milhões de USD) e aos pagamentos

efetuados até esta data à (incluindo juros de cerca de 79 milhões de

USD) existia neste momento um gap, um vazio por explicar de cerca de 402

milhões de USD, cujo destino seria essencial descobrir.

Concluiu o Presidente da Comissão Executiva informando os Senhores Accionistas que existem

garantias aparentemente prestadas sobre estes financiamentos, correspondentes à otteração de cerca de

2,5 das Torres Sky, ,mas que persistem ainda muitas dúvidas sobre a sua correta

formahZaç'ão, não existindo no BESA informação sobre os beneficiários

económicos destas sociedades, pelo que seria essencial obter tais Oformações por parte do

Dr. Álvaro Sobrinho".

E, na acta da AG do BESA de 21 de Outubro de 2014 (Qs. 5187-5204), pode ler-se, com

igual limpidez e daxificação que:

"[t] omou (. .) a palavra o Presidente da Comissão Executiva do Conselho de Administração,

Senhor Dr. Rui Guerra, que relembrou os presentes do objetivo da reunião, destinada a

permitir que a nova gestão executiva do BESA, tivesse acesso a um conjunto

de elementos de informação relevantes e relacionados com a carreira de

crédito do BESA, que não constavam dos arquivos da Sociedade, e cujo

esclarecimento apenas poderia ser prestado pela anterior gestão do Banco, na pessoa do seu antigo

presidente da Comissão Executiva e depois, do Conselho de Administração, o Dr. Alvaro

Sobrinho.
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Para esse efeito, o Presidente da Comissão Executiva retomou a discussão iniciada no dia 3 de

outubro de.2013, tendo colocado ao Dr. Alvaro Sobrinho um conjunto de questões referentes a

diversos grupos de clientes e de situação respeitantes à carteira de crédito do BESA.

O Presidente da Comissão Executiva iniciou novamente a sua exposição referindo-se ao grupo de

clientes (no total de cinco empresas) classificado como sendo "alentes da
Adrninistração Identificados", as sociedades

que no seu conjunto teriam beneficiado de
financiamentos na ordem dos 840 milhões de USD dos Estados Unidos da

América, com a finalidade da aquisição das Torres Sky à sociedade~
was que segundo tetiam apurado os serviços do Banco, apenas cerca de 360

milhões teriam sido utilizados pára essa finalidade, criando um gap
financeiro, um desconhecimento sobre o destino dodo a cerca de 402 milhões

de euros dos financiamentos concedidos.

Esta situação encontra-se hoje ainda agravada pelo aprofundamento enttetanto

efectuado pelos serviços do Banco aos movimentos financeiros ligados a estas

sociedades: efectivamente, apurou-se entretanto que outras sociedades
beneficiárias de créditos no BESA que serão faladas mais à frente,
transferiram, no seu conjunto, mais de 343 milhões de USD pata estes

"Clientes da Adtninistrção Identificados", o que perfaz _um potencial de
total de montantes por explicar, relativamente a este conjunto de sociedades,

de 745 milhões de USD.
Relativamente a estas cinco sociedades, o Presidente da Comissão Executiva salientou a

essencialidade de Satern cOnheddOS OS respetivos acionistas e beneficiários
económicos. de modo a que o Banco possa iniciar diligências no sentido de
minimizar o" tisco de crédito relativamente a estes financiamentos e de

procurat esclarecer as efetivas possibilidades de recuperação destes créditos.

Assim o Dr. Alvaro Sobrinho, após ter consultado a antiga equipa co-re.sponsável pela gestão do
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BESA, indicou alguns nomes dos accionistas das referidas sociedades, bem como de alguns dos seus

procuradores, não tendo contudo esclarecido se os mesmos seriam os efetivos

beneficiários económicos, mas tendo referido que entregaria posteriormente a

identificação completa dos accionistas e respetivos beneficiários económicos,

O Presidente da Comissão Executiva tomou novamente da palavra, tendo questionado se as pessoas

indicadas pelo Dr. Alvaro Sobrinho seriaM efetivamente as beneficiárias por financiamentos

concedidos pelo BEM no montante de cerca de 840 milhões de USD, e que directa

e indiretamente haviam recebido fluxo de financiamentos originados pelo BESA

no montante de cerca de 840 milhões de USD, visto que seriam ou pessoas

descémhecidas ou sem aparente capacidade financeira para póder beneficiar de

financiamentos deste montante. (..)".

Mais resulta do mesmo documento, que Rui Guerra declarou que

"(...) os registos da sociedade demonstravam que um conjunto sign?ficativo destes financiamentos

havia sido aprovado diretamente e apenas pelo Dr. Alvaro Sobrinho, que havia aprovado por si mesmo 5

operações de crédito no montante de 365 milhões de USD, bem como pelo anterior re.pnsávelpelo Risco, o

Dr. João Moita, que havia igualmente aprovado isoladamente 9 operações de crédito no montante de 502

milhões de USD. Paralelamente, existia um conjunto de operações corn a
documentação totalmente incompleta (6 operações no montante de 648 milhões de

.USD), em que não existiam os contratos e as aprovações respect/vas dos créditos".

E ainda que

"(..) o Presidente da Comissão Executiva abordou uma segunda ordem de questões, agora relativa a

um conjunto de financiamentos agrupados sob a epígrafe de visto se tratar de
um confrrnto avultado de financiamentos (totalizando cetco de mil e quinhentos

milhões de USD dos Estados Unidos, com o capital vencido de cerca de 400
milhões de.USD e de juros vencidOs e /tiros de mora de cerca de 160 milhões de
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USD) que terão como traço unOcador o facto de o Exmo. SenhorM~ser o procurador de todas

as entidades beneficiátias, bem como o facto de parte dos montantes assim obtidos a
crédito terem de igualmodo sido objecto de transferências infernos e externas, bem

como de levantamentos em numerário de valor avultado, não se encontrando

qualquer finalidade económica, comercial au industrial na utilização dos referidos

,financiamentos, como foi salientado pelo Dr. Rui Guerra. Estes financiamentos possuem, nalguns
casos, ffirantias que poderão colateralizar parte dos créditos, sendo que será
necessário aprofundar e proceder a uma auditoria sobre a sua correcta formalização

e efectivo valor.
A situação relativamente a estes créditos é tão preocupante como a referente aos "Clientes da

Administração Identrficados", visto que a análise entretanto promovida pelos serviços do

DESA concluiu que:
a) Dos 1533 milhões de USD que foram concedidos a estas sociedades do
.111 cerca de 1189 milhões de USD foram utilizados também para Transferências

de fundos e levantamentos, o que indicia a falta da sua utilização para finalidades

produtivas:
b) Destes 1189 milhões, cerca de 291,7 milhões de USD foram transferidos para uma das sociedades

atrás rjferidas como sendo um "Cliente da Administração IdentOcado",

c) Ainda dentro dos 1189 milhões de USD, cerca de 192,9 milhões de USD foram transferidos para uma

sociedade identificada como sendo

d) Finalmente, seria de destacar que também destes financiamentos foram levantados em numerário o

montante de 275,7 milhões.

Concluiu o Dr. Rui Guerra. afirmando que o BESA 11.40 dispõe de
informações que permitam saber quem são os efetivos acionistas das
sociedades beneficiárias destes créditos. •

O BES, através do Dr. Ricardo Salgado, questionou então o Dr. Alvaro Sobrinho sobre se o

Senhor seria procurador destas sociedades beneficiárias do crédito ou se seria o

verdadeiro gestor destes negócios, perguntando ainda como se explica que
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investimentos para a compra de propriedades se possam converter em fluxos

muitos relevantes de transferência bancárias e de levantamentos em
numerário.

(•-)
O Dr. Alvaro Sobrinho respondeu não se recordar em concreta mas que o Senhor

seria administrador ou procurador das referidas sociedades, e que o BESA deveria

possuir a irOrmação sobre a efectiva identificação dos accionistas. Quanto à ausência de

controlo dos fundos emprestados, referiu que se trata de uma falha antiga de

gestão na concessão de crédito, muito comum em África, em que existe a

tradição da concessão de crédito sem que exista uma efetiva verificação da

utilização que lhes é dada ( • .)"

No que respeita à documentação da prova de auditoria obtida pela Recorrente, além

do que antecede, contribuíram para a convicção do Tribunal os documentos constantes de

fls. 2911-2915 (papéis de trabalho da Recorrente), 2920 e 2921 (atinente ao crédito que o

BES detinha sobre a , no montante de € 184.860.8.93 em 9.12.2013), as
demonstrações financeiras individuais do exercício de 2013, o DVD de fls. 4992 com a

pasta "BESIndividual", ficheiro 2.2.1 materiality, o relatório de fase 1 do trabalho de

revisão limitada de finalidade especial sobre as demonstrações financeiras consolidadas

pró-forma da espírito santo internacional s.a. (fls. 2720-2757, maxitne o teor do ali vertido por

Fernando Antunes a fls. 2731), o balanço da e a sua venda, em 2010, à por

€ 3,00, a conclusão da Recorrente de que os créditos da estavam cobertos pela

garantia soberana (fls. 9-76, v.g. 36 e 26v e fls. 8801-9321), o DVD de fls. 4992 na pasta

"BES continente", ficheiro IG.4 — 10.D1), pasta "BESConsolidado2013", subpasta
"6summaryofcomponentReporting_groupAudit"), que se mostram idóneos Tara a

demonstração daqueles factos. Donde, verifica-se que a Recorrente não documentou, nos

seus papéis de trabalho referentes ao exercício de 2013 clO Grupo BES, os factos acima

descritos, mas emitiu, no dia 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e Relatório
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de Auditoria sobre a informação financeira contida nas demonstrações financeiras

individuais do BES referentes ao exercício de dezembro de 2013, afirmando que "as

referidas demonstraçõcs financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em

todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do Banco Espirito Santo,

S.A., em 31 de dezembro de 2012, o resultado das suas operações, o rendimento integral,

os fluxos de caixa e as alterações no capitais próprios no exercício findo naquela data, em

conformidade com as NCA's, tal como definidas pelo Banco de Portugal e a informação

nelas constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e licita". A 'matéria atinente à

repeita, também, além de se tratar de um tema de documentação, matéria de prova

de auditoria, pelo que se remete para o segmento infra o detalhamento dos elementos

probatório valorados, a saber, designadamente, o já referido balanço individual dc 2013 (fls.

fls. 3205-3211; 3212-3217; 3218-3223; 3224-3228; 3229-3231; 3232-3235; 1004-1186, maxima fis.tin,
demonstrações financeiras inviduais do BES relativas ao ano de 2013 e a documentação de

Lis. 2720-2757, 3028-3108, 3152-3156, incluindo fichas de imparidade, dos quais decorre

que a Recorrente não documentou nos seus papéis de trabalho as bases de suporte do

julgamento por si efetuado e os fundamentos da sua conclusão quanto à adequação do

valor de imparidade que lhes foi atribuído e registado pelo BES.

Em todas estas situações tratam-se de factos próprios da Recorrente, executados no

âmbito da sua actividade profissional, remunerada e estabilizada, sendo que a Recorrente

integra as denominadas big four, reunindo vasta experiência e conhecimento, nacional e

internacional, da actividade de auditoria •e certificação legal de contas, pelo que não pode

ter deixado de querer e representar a sua conduta como violadora de normas legais e

conducente a responsabilidade contraordenadonal.
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Conclui-se, assim após cotejo crítico e detalhado do sobredito acervo documental

junto aos autos, pela demonstração, dos factos narrados na decisão administrativa e acima

discriminados, com os mesmos fundamentos aí explanados.
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2. 1.2siPmrd (Indiloda: Omissào dc werm (por IimiiaJo de âmbilo on par deAhrrdo)
1. Po (low. de °bier intia de iiidiio,iz, apropriada e si!lieleule pm, .rupoilar a opinião de au/Nod,' (1 ell/MT mi

crdilira(ão It:gal dd.( emdaslirlatólio de auditoria. II05 rvenielos de 2012 e 2013 (illekindo wisào liaulada).

B. Do (leper da Renumik de emiliriaiia opiniao eoui resew'« (pw' de ibubilo our desaaudo) HOS nulls ell/ que nào
/be lOi possioel older pmpa de auditoria adequada e sufhienle soba- lemas (1.(u.lo.r 200-289. 299-317. 370-388
irde:wando:, 38,9 a 414. 435-194-, 495-5/8. 558-587, 588-613, 753-770. 777-819, 820.851 da leiwnida)

Vejamos, agora, conjugadamente, os segundo e terceiro item do iler que nos

prdpusemos calcorrear para efeitos de fundamentação da matéria de facto provada: os

factos atinentes à prova de auditoria, adequada e suficiente, para suportar a opinião de

auditoria a emitir na certificação legal das conas e relatórios de auditoria, com reporte aos

exercícios de 2012, 2013 (incluindo revisão limitada) e ainda o dever de emitir uma opinião

com reserva (por limitação de âmbito ou desacordo) nos casos em que à Recorrente não foi

possível obter prova de auditoria o seguinte conjuntos de factos narrado na decisão

recorrida - 200-289, 299-317, 370-388, 389414, 435-494, 495-518, 558-587, 588-613, 753-

770, 777-819 e 820-851, que se consideraram integralmente demonstrados, pelas razões que

se passa a explanar.

Portanto, divergindo que vimos cotejando, não está aqui em causa, agora, a

documentação nos papéis de trabalho da Recorrente dos procedimentos de auditoria

realizados, mas antes a aferição da prova de auditoria obtida, efectivamente, em Angola

sobre o BESA (pela auditora da componente KPMG Angola) relativa ao crédito BESA

(200-289 e 558-587. da decisão recorrida), juros BESA (299-317 da decisão recorrida),

terreno em sangano (370-388), imóveis do BESA (conjunto de imóveis no valor de

11.991.244 milhares de AOA, 389-414/753 a 770 da decisão recorrida e 588-613 da decisão

recorrida), conta receber (435-494/777-819) da decisão recorrida), (495-518 e

820-851), a clientes e o conhecimento da arguida sobre essa realidade destes factos.
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Nessa sequência, está em causa escalpelizar os fundamentos que sustentam a

convicção do Tribunal para considerar provados os "factos atinentes à omissão de reserva,

seja por limitação de âmbito, seja por desacordo, acima melhor identificados.

Vejamos.

Naturalmente que, também nesta sede, os papéis de trabalho e o que neles se verteu

(documentou) é relevante, por se tratar de documentação atinente ao objecto da causa e

vertida em documentó; contudo, as provas que levam o Tribunal a "considerar

integralmente demonstrada a factualidade aqui em causa são, no essencial, de outra

natureza.

Em primeiro lugar, cumpre recordar que o que se aquilata respeita à. circunstância

de não ter sido possível obter, no âmbito da auditoria ao BESA, uma panóplia de

informações necessárias para o julgamento do auditor nas matérias acima detalhadas,

designadamente, quanto à avaliação da mensuração da imparidade e, por isso, não se

compreender a sua conclusão de que tal imparidade se encontrava adequadamente registada

pelo BESA relativamente a um conjunto de créditos de valor material (isto é, valor

susceptível de comportar risco de* distorção material quanto às contas do Banco). Isto é,

trata-se de escalpelizar os elementos probatórios que suportam a convicção do Tribunal no

sentido de que, a Recorrente não logrou, por via da ICP/y1G Angola, obter* prova de

auditoria sobre os créditos e imóveis do BESA, o que era do seu conhecimento e não

conduziu, devendo tê -lo feito, à inclusão de reservas nas contas consolidadas (por limitação

de âmbito e por desacordo).

Ern segundo lugar, cumpre explicitar os fundamentos que levaram ó Tribunal a

considerar que a Recorrente tinha conhecimento de não ter sido possível obter, pela

KPMG Angola, o sobredito conjunto de informações (pelo menos, até 4 Março.de 2013, quanto às

contas consolidadas de 2012 e fazendo-se notar que, segundo as Actas da AG do BESA de Outubro de 2013, o anterior

Presidente Alvaro Sobrinho continuava sem prestar informação aos accionistas, sem que daí tenha, para

efeitos de contas dos BES, retirado as devidas consequências, designadamente a inclusão de
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uma reserva, por limitação de âmbito ou por desacordo (no caso do terreno em sangano),

na opinião por si emitida sobre as contas consolidadas do Grupo BES.

Neste âmbito, a convicção do Tribunal edificou-se sobre a conjugação crítica da

prova pessoal produzida, na fase administrativa e em juízo, com factos pertinentes vertidos

na documentação junta aos autos, designadarnente:

- o documento Highlights Completion Memorandum, datado de 15 de fevereiro de 2013,

remetido pela KPMG Angola [Inês Filipe] à Arguida KPMG [Fernando Antunes] (cf. fls.

1703v-1714);

- o memorando relativo à videoconferência realizada cm 25 de fevereiro de 2013,

entre a KPMG (Fernando Antunes) e a KPMG Angola (Inês Filipe), datado de 25 de

fevereiro de 2013 e assinado por Fernando Antunes (cf. fls. 2982-2987);

- as atas das reuniões da assembleia geral do BESA havidas a e 3 e 21 de outubro de

2013 (cf. fls. 5187-5204); o documento constante a fls. 5589-5608 dos autos, intitulado

"Banco Espirito Santo Angola, S.A 1 Conclusões preliminares referentes à Auditoria de 31 de deembro

de 2012 — Draft", datado de 20 de dezembro de 2012;

- o documento, em formato de apresentaçãopowe/,oint, da autoria do BESA, datado

de 21 de outubro de 2013, intitulado "Carteira de crédito a 31 de agosto de 2013" (fls. 5793-

5808); o documento intitulado "Parecer do auditor independente sobre o processo de preparação e

divulgação de informação financeira individual (relato financeiro) nos termos da alínea b) do n.° 5 do artigo

25 do Aviso n.° 512008 do Banco de Portugal', elaborado pela KPMG Angola, Audit, Tax,

Advisory, S.A., datado de 26 de junho de 2014 (cf. fls. 3759-3776);

- Os Relatórios do Auditor Independente emitidos, em 28 de junho de 2013, pela

KPMG Angola, sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do BESA

referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012 (fls. 519-537, maxime fis. 533-534v; 1469-

1560, maxim fls, 1555v-1557, 1557v-1559);
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- O documento "Highlights Interim Memorandum", datado 19 de outubro de 2012,

remetido pela KPMG Angola [Inês Filipe] à Arguida KPMG [Fernando Antunes] (cf. fis.

3499-3506);

- O documento "Hisbliffits Completion Memorandum", datado de 4 de abril de 2014,

remetido pela KPMG Angola [Inês Filipe] à Arguida KPMG [Fernando Antunes], maxime

o anexo a esse documento intitulado "Summary of Control defficiencies" (fis. 1722-)743, maxime 11s.

1735-1737v);

- O documento constante a fis. 5589-5608 dos autos, intitulado "Banco Espírito Santo

Angola, S.A. I Conclusies preliminares referentes à Auditoria. de 31 de deembro de 2012 — Dr‘0",

datado de 20 de dezembro de 2012;

- O documento "Relatório sobre a imparidade da carteira de crédito do ESFG

(domínio consolidado)", emitido pela KPMG e reportado ao Banco de Portugal a 31 de

Outubro de 2013, ao abrigo do Instrução n.° 5/2013 do Banco de Portugal (fls. 719 a

728);
(rerreno em Satigano, reserva por demcordo) •

- Nos documentos a fls. 5632-5638 e 5716-5723 dos autos, os quais, como resulta do

respetivo teor - e foi, de resto, confirmado pelas testemunhas Fernando Antunes" e Inês

- consistem em versões preliminares do memorando referido na alínea b) supra (ou

seja, do documento a fls. 2982-29e), e encontravam-se na posse da Arguida.

- O documento "Relatório de Avaliação,"Terreno em Sangano, .zona da Barra do Kwana,

Prvvincia de Luanda" datado de 27 de novembro de 2012, elaborado por "ProPrime" para

"BESA ACTIF"(£1s. 5379-5396);

"5 Cf. depoimento de Fernando Antunes a fls. 9569 (disco n.° 2), terceira gravação (FA3), 00:37:22-00:41:49,
00:44:08-00:49.:46, 0051:01-00:52:20; depoimento de Fernando Antunes a fls. 9569 (disco n.° 2), quarta
gravação (FA4), =mime minutos 00:50:50-00:54:57, 01:04:20-01:07:18),
106 Cf. depoimento de Inês Filipe a fls. 9593 (disco n.° 5), quinti gravação (TF5), maxime minutos 00:25:42-
00:37:45; depoimento de Inês Filipe a fls. 9600 (disco n.° 7), sétima gravação (IF7), maxime minutos 01:00:34-
01:04:38)
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- O documento "Relatório de Avaliação, Tetreno Sangano, Baía de Sangano, Luanda",

datado de 30 de dezembro de 2012, elaborado por "Valór ,de Mercado" para "BESA

ACTIF"(fls. 5513-5527, maxime fls. 5517);

- O depoimento prestado por Inês Filipe (registado em suportes áudio digitais a fls.

9593 - disco n.° 5 -. 9597 - disco n.° 6 -, e 9600 - disco n.° 7);

- O depoimento prestado por , Fernando Antunes (registado em suportes áudio

digitais a fls. 9569 — disco n.° 2) e 9586 — disco n.° 3);

Existência, direitot e obrigap5',es e yalafixação conjmnto de imóveis no valor de 11.991.244 mi/bares de AOA (2012 e 2013)

- Os Relatórios do Auditor Independente emitidos, em 28 de junho de 2013, pela

KPMG Angola, sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do BESA

referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012 (fls. 519-537, maxime fls. 533-534v; 1469-

1560, maxim fls. 1555v-1557, 1557v-1559); •

- Os Relatórios do Auditor Independente emitidos, em 4 de junho de 2014, pela

KPMG Angola, sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do BESA

referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013 (fls. 519-537, maxim fly. 524-52Sv, 535-

536v; 1561-1620, maxime fls. 1616v-1618, 1618v-1620);

- O documento "Highlights Interim Memorandum", datado 19 de outubro de 2012,

remetido pela KPMG Angola [Inês Filipe] à Arguida KPMG [Fernando Antunes] (cf. fk

3499-3506);

- O documento Highlights Completion Memorandum, datado de 15 de fevereiro de 2013,

remetido pela KPMG Angola [Inês Filipe] à Arguida KPMG [Fernando Antunes] (cf. fls.

1703v-1714);

- O memorando relativo à videoconferência realizada em 25 de fevereiro de 2013,

entre a KPMG (Fernando Antunes) e a KPMG Angola (Inês Filipe), datado de 25 de

fevereiro de 2013 e assinado por Fernando Antunes (cf. fls. 2982-2987),

- O documento "Highlight's Interim Memorandum - Review', datado de 29.07.2014,

elaborado e remetido pela ICF'MG Angola [Inês Filipe] à Arguida KPMG [Fernando
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Antunes], no contexto da revisão limitada r&i7ada *sobre as demonstrações financeiras do

Grupo BES referentes a 30 dé junho de 2014 (cf. fls. 4575-4582);

- A ata da reunião da assembleia geral do BESA havida a 21 de outubro de 2013 (fls.

5716-5723);

- O documento constante a fls. 5589-5608 dos autos, intitulado "Banco Espirito Santo

Angola, S.A. I Conclusões preliminares referentes à Auditoria de 31 de deembn, de 2012 — Draft",

datado de 20 de dezembro de 2012; *

- Os documentos a fls. 5632-5638 e 5716-5723 dos autos, os quais, como resulta do

respetivo teor - e foi, de resto, confirmado pelas testemunhas Fernando Antunes' e Inês

- consistem em versões preliminares do memorando referido supra (ou seja, do

documento a fls. 2982-2987).

- O Relatório elaborado pela KPMG Angola sobre trabalho de Revisão de Finalidade

Especial às Demonstrações Financeiras do BESA referentes ao período findo em 4 de

agosto de 2014, datado de 19 de setembro de 2014 (cf. fls. 5528-5588);

- O documento Highlights Completion Memorandum, datado de 4 de abril de 2014,

remetido pela KPMG Angola [Inês Filipe] à Arguida KPMG [Fernando Antunes] (cf. fls. fls.

1722-1743);

- O memorando relativo à conferência telefónica realizada, em 7 de abril de 2014,

entre a KPMG (Fernando Antunes) e a KPMG Angola (Inês Filipe), datado de 7 de abril

de 2014, e assinado por Fernando Antunes (cf. fls: 2982-2987); •

Adequada valorkação 6nrparidade) do Jaldo a receber do BESA

- ata da reunião clO Conselho de Administração do BES havida a 27 de janeiro de

.2012 (fls. 7836-7852v, maxime 7848) o seguinte: (...) o Dr. Ricardo Espirito Santo Silva Salgado

107 cf. depoimento de Fernando Antunes a fls. 9569 (disco n.° 2), terceira gravação (FA.3), maxime minutos
00:29:31-00:36:08, 00:37:22-00:41:49, 00:44:08-00;49:46, 00:51:01-00:52:20; depoimento de Fernando Antunes
a fls. 9569 (disco n.° 2), quarta gravação (FA4), maxime minutos 00:40:40-00:41:40, 00:42:19-00:44:22,
00:50:50-00:54:57, 01:04:20-01:09:19.
"8 Cf. depoimento de Inês Filipe a fls. 959,3 (disco n.° 5), terceira gravação (IF3), maxime minutos 0:11:59-
0:18:52; depoimento de Inês Filipe a fls. 9593 (disco n.° 5), quinta gravação maxime minutos 90:35:55-
°0:37:45; depoimento de Inês Filipe a fls. 9600 (disco n.° 7), sétima gravação (IF7), maxime minutos 00:31:08-
°032:30, 01:00:34-01:04:38, 01:12:08-01:13:00.
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informou o Senhor. Dr. Alvaro Sobrinho que o BES ~Polo deverá doravante reduzir o rácio

de leverage" para se enquadrar dentro da política do 13ES. Portanto. o crédito não

deverá continuar a crescer a este ritmo e os depósitos terão de beneficiar de um

xnalor progresso".:

- Ata da reunião da Comissão Executiva do BES havida a 19 de julho de 2012 (7357-

7364, maxim7360v) que

"(...) O Dr. Amílcar Moral's Pires informou em seguida a Comissão Executiva de que o BES

Angola informou ter contratado a McMinsy com vista a apoiar a elaboração de um plano estratégico de

desenvolvimento da atividade daquele banco a médio pray, tendo em vista v.g. que aquele banco
venha a reduzir o seu rácio de transformação para níveis em torno de 100%,

melhorando concomitantemente a sua estrutura financeira e de balanço",

- Ata da reunião do Conselho de Administração do BES havida a 17 de julho de 2012

(7883-7897v, maxime 7895v), pode ler-se o seguinte:

`O Senhor Dr. Am//car Morais Pins prosseguiu a e.xposição referindo que está em curso uma

revisão aprofundada de todas as unidades internacionais, com vista a Vimkar as suas estruturas

de balanço e capacidades de captação de financiamento local, em articulação com os objetivos globais

do Grupo BES promovendo simultaneamente o reforço dos seus níveis de rentabilidade. No caso do

BES Anola, ern e.vcial. fõi sublinhada a necessidade de reduzir de modo

significativo o rácio de transformação de recursos em crédito (179% no final

do semestre agora Endo), estando-se presentemente a elaborar um plano de

negócios em conformidade (..)";

- Ata da reunião do Conselho de Administração do BES havida a 9 de novembro de

2012 (fls. 7898-7913, maxime 7910V) pode ler-se o seguinte:

"0 Senhor Dr. Amíkar Morais Pins prosseguiu com a exposição referindo que está em curso uma

revisão aprofundada de todas as unidades internacionais, com vista a optimkar as suas estruturas de

balanço e capacidades de captação de financiamento local, em articulação com os objetivos globais do Grupo
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BES, promovendo simultaneamente o reforço dos seus níveis de rentabilidade. No caso do BES
Angola, em especial, foi sublinhada a necessidade de reduzir de modo significativo

o rácio de transformação de recursos em crédito (173% no final de Setembro),
estando-se presentemente a elaborar um plano em conformidade (...);

- Ata da Reunião na ata da reunião do Conselho de Administração do BES havida a 1

de fevereiro dç 2013 (fls. 7914-7930v, 111aX7571e 7926), pode igualmente ler-se que:

Senhora Dra.Millarossesuiu a exposição referindo que está em curso uma revisão

aprofundada de todas as unidades internacionais, com vista a optimkar as suas estruturas de balanço e

capacidades de captação de financiamento local, em articulação com os objetivos globais do Grupo BES

promovendo simultaneamente o reforço dos seus níveis de rentabilidade. No caso do BES Anolai em

especial,* sublinhada a necessidade de reduf,-ir de _modo stnilicativo o rácio de transfórmacão de recursos

em crédito (191% no.final de de.zembro estando-se presentemente a elaborar um plano de ne,gócios em

cogformidade ( ..)
- Ata da Reunião do Conselho de Administração do BES havia a 1 de março de 2013

(7931-7936v, maxime 7933):

"0 Senhor Dr. Amílcar Morais Pires, por seu turno, esclareceu que o BES Angola está

presentemente a atravessar um processo, de ajustamento, iniciado com a renovação da sua Comissão

Executiva, no final do ano passado. Com esse fito, está-se a desenvolver um trabalho de reposicionamento

do Banco junto da sua base de clientes locais e. das empresas portuguesas presentes no pals ou que para ele

exportam bens e serviços. Em paralelo, está-se a procurar ajustat a gestão financeira e de
balanço do BES Angola, equilibrando o crescimento do crédito e dos recursos

optimizando as fontes de financiamen_to e o tespetivo custo com vista a melhorar o

resultado financeiro do banco. A concluir, o Senhor. Dr. Amílcar Morais Pires sublinhou que

este trabalho deverá começar a produir resultados ao longo do 1° semestre do ano em curso, contando poder

apresentar brevemente a Kite Conselho de Administração um ponto de situação aprofundado sobre a

evolução do BES Angola.".

Suporte à imparidade dos crates pelo BES sobre tz.r empresas do
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- No memorando relativo à videoconferência realizada ém 25 de fevereiro de 2013,

entre a KPMG (Fernando Antunes) e a KPMG Angola (Inês Filipe), datado de 25 de

fevereiro de 2013 e assinado por Fernando Antunes (fls. 2982-2987);

- No documento constante a fls. 5610-5615, ma.)dme fls. 5614 dos autos, que consiste

num documento, em formato de apresentação poweToint, com informação respeitante às

auditorias reaii7adas sobre o BESA com referência ao exercício de 2011, e que se

encontrava na posse da Arguida;

- Nos documentos a fls. 5632-5638 e 5716-5723 dos autos, os quais, como resulta do

respetivo teor - e foi, de resto, confirmado pelas testemunhas Fernando Antunesi® e Inês

Filipeil° - consistem em versões preliminares do memorando referido supra (ou seja, do

documento a fls. 2982-2987), e encontravam-se na posse da Arguida;

- As fichas de análise de imparidade a fls. 3224-3228, 3229-3231 e 3232-3235 dos

presentes autos consubstanciam papéis de trabalho da Arguida, que, como a Arguida bem

refere na defesa, documentam análises levadas a cabo por colaborador(es) seus sobre a

imparidade de créditos;

- Dos documentos a fls. 3205-3211, maxime fls.3207; 3212-3217, maxim fls. 3213;

3218-3223, maxime fls. 3219; 3224-3228 maxime fls. 3224v; 3229-3231 maxime fls. 3229v;

3232-3235 maxime fls. 3232v, que correspondem aos papéis de trabalho da Arguida onde a

mesma documentou a sua análise, com referência a 30 de setembro, sobre a revisão

individual da imparidade dos créditos detidos pelo BES sobre várias sociedades do

Mau seja, às ficha de análise de imparidade desses créditos elaboradas pela Arguida);
- ,Do documento a fls. 2720-2757 dos autos, que consiste no relatório do ETRICC -

2 emitido pela PWC em 14 de Março de 2014;

109 Cf. depoimento de Fernando Antunes a fls. 9569 (disco n.° 2); terceira gravação (FA3), 00:37:22-00:41:49,
00:44:08-00:49:46, 00:51:01-00:52:20; depoimento de Fernando Antunes a fls. 9569 (disco n.° 2), quarta
gravação (FA4), maxime minutos 00:50:50-00:54:57, 01:04:20-01:07:18),
110 Cf. depoimento de Inês Filipe a fls. 9593 (disco n.° 5), quinta gravação (IFS), mayárric minutos 00:25:42-

, 00:37:45; depoimento de Inês Filipe a fls. 9600 (disco n.° 7), sétima gravação (IF7), maxime minutos 01:00:34-
01:04:38)
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- Do documento a fls. 3028-3119 dos autos, que consiste no relatório, da autoria da

Arguida, sobre a fase 1 de um trabalho de revisão limitada de finalidade especial sobre as

demonstrações financeiras consolidadas pró-forma da "Espirito Santo International, S.A."

("ES!");

- Dos documentos a fls. 2720-2757 e 3028-3119 dos autos .resulta, por sua vez, que a

Arguida teve conhecimento, após 30 de setembro, que t) a alienação, em 2010, da

participação da Rio Forte no não tinha chegado a efetivar-se, e; a

30/01/2014 ainda estavam em curso negociações com outro comprador; iii) segundo nova

informação obtida, designadamente com base numa versão não assinada do contrato de

venda, o valor pela qual as ações seriam vendidas ascendia a 127.550 milhares de USD (a

que correspondia um valor de cerca de 94.299 milhares de euros), sendo que, desse valor,

50 milhões de USD estavam previstos em cláusulas de profit sharing e.daw-back.".

Com relevo, para esta matéria, foram inquiridos em juízo, Sikander Sattar, legal

representante da Recorrente, Inês Viegas e Fernando Antunes, sócios da Recorrente, onde

antes exerceram funções de ROC.

A este propósito, antes do cotejo crítico das suas declarações, cumpre dar nota,

para efeitos de análise crítica da equidistância destes três depoentes face ao desfecho da

causa do seguinte: além de terem tido intervenção directa no acervo de factos apurados,

quer a testemunha Inês Viegas quer a testemunha Fernando Antunes deixaram de estar

legalmente habilitados a exercer as funções de ROC, mantendo-se, contudo, com a posição

de sócios da Recorrente. Assim sucedeu, mais especificamente e de acordo com o teor do

comunicado da CMVM, ern.28 de Agosto de 2019 (discriminado na factualidade apurada).

Na sequência de instâncias do Tribunal (e não por sua iniciativa) e após se terem

apresentado aos costumes como Revisores Oficiais de Contas (ROC), os depoentes aèabaram por

confirmar o teor daquele comunicado, esclarecendo que, por isso, na verdade e

presentemente, não dispõem de autorização legal para atuarem como Revisores Oficiais de
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Contas, mantendo-se como sócios da Recorrente. Assim, quer o legal representante da

Recorrente, quer estas duas testemunhas têm compreensível interesse, reputacional e

patrimonial, no desfecho da causa.

No essencial, depuseram procurando contraditar o teor dos documentos supra, na

parte em que espelham o conhecimento da Recorrente de factos relevantes para o trabalho

de auditoria, de um lado e, na parte em que evidenciam que a Recorrente não obtevc prova

de auditoria, adequada e suficiente, no que respeita ao crédito e imóveis do BESA.

Como já se mencionou, naturalmente que a idoneidade da prova testemunhal para

infirmar documentos ou para os complementar, propondo que neles se divise vertido o que

lá não se verteu, é de admissibilidade questionável e eficácia mitigada. Quer quanto àquilo

que espelham, quer quanto àquilo que neles não se corporizou os documentos são

inteligíveis, perceptíveis e autoexplicativos. •

Senão vejamos.

• Retomando a apreciação críticas das suas declarações, no essencial, atestaram que,
no âmbito das auditorias, de 2012 e 2013 sobre o BESA, não tiveram conhecimento de

limitações de acesso, pela KPMG Angola, a informação e documentação relevante sobre os

créditos objecto de análise de impatidade, designadamente informação que fosse

susceptível de colocar em causa a opinião reportada por aquele auditor no interoffice audit

report e no Hiffilights Completion memorandum, ambos de 15 de Fevereiro.

Neste conspecto, argumentam que, é inequívoco que a 1CPMG Angola reportou

dificuldades de acesso a informação sobre a carteira de crédito do BESA para efeitos de

realização do seu trabalho, mas apenas o fez por referência à fase de trabalho interina

(intercalar), como decorre do Hiffili,ghts Interim memorandum, de 19. de outubro de 2012,

remetido à Recorrente e que esta integrou nos seus papéis de trabalho.
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Segundo aventaram, a única limitação que se constatou e de que tiveram

conhecimento, por ter sido objecto de reporte pela KPMG Angola, respeitava ao facto de

o sistema informático do BESA não marcar os créditos reestruturados nem o grupo

económico em que o cliente se inseria. Ora, segundo afirmaram e na sua óptica, essa

limitação projetava-se apenas e só na validação das provisões a constituir de acordo com o

normativo contabilístico local - o aviso do BNA n.° 3/2012 — dando origem a uma reserva

nas contas locais (por limitação de âmbito) mas sem impacto na validação da imparidade à

luz da IFRS/IAS 39, o referencial contabilístico usado nas contas consolidadas. Isto

porque, alegaram, através da pretensa consulta dos dossiers de crédito, terá sido, a fir121,

possível verificar se os mesmos tinham sido reestruturados e com que fundamentos, assim

como analisar elementos que permitiram concluir pela sua recuperabilidade, sendo este

último elemento (a recuperabilidade) o que releva para concluir pela adequação, à luz da

IFRS, da imparidade sobre determinado crédito.

•Por outro lado, enfatizaram que as lacunas, ao ,nível dos procedimentos
administrativos de crédito, mencionadas nos reportes da KPMG Angola sobre as auditorias

ao BESA estavam relacionados apenas e só, com a inexistência de atas. de aprovações dos

créditos, demonstrações financeiras de alguns clientes e informações sobre os cash -flows, o

que não inviabilizou, no caso, segundo disseram, a avaliação da imparidade registada pelo

BESA, nem tão pouco a conclusão sobre a sua• adequação, dado que existiam outros
elementos de que se socorreram e valoraram para concluir pela recuperabilidade do crédito.

Finalmente, contrapõem que, as discussões com a gestão e área do risco do BESA,

referidas no reporte da KPMG Angola e no memorando de videoconferência de 25 de

Fevereiro de 2013, consubstanciaram um procedimento de auditoria reali7ado com

finalidades meramente corroborativas, não tendo sido essas declarações a única prova

obtida com o fito de fundar a conclusão perfilhada sobre a recuperabilidade dos créditos,

que também se encontram documentados noutros elementos.
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Analisemos, criticamente, tais alegações, perscrutando, em particular, se se acham

demonstradas, corroboradas ou suportadas pelos elementos documentais juntos ou por

outros elementos probatórios, adiantando-se, desde já, que a resposta é, salvo melhor

opinião, negativa. Acham-se, até, como já acima se demonstrou, contrariados vários

elementos de prova.

Vejamos.

Neste âmbito, desde logo, cumpre atentar na delimitação do que se aprecia: a

discussão sobre as limitações de acesso, no âmbito da auditoria ao BESA, a informação

respeitante aos créditos que compunham a carteira de crédito do Banco concernem, de um

lado, à análise de imparidade levada a cabo sobre a carteira denominada "empresas"; e de

outro, a análise de imparidade respeita a um conjunto de créditos integrados numa carteira

de crédito denominada «Private e/ou Administração».

Uma e outra têm agentes de intervenção e execução distintos: na primeira,

conduziram os procedimentos e participaram nos mesmos, uma equipa de três elementos

da KPMG que integravam a auditoria do Grupo BES, a saber, Filipe Brás, Liliana

Lopes e Ana André, coadjuvados por uma equipa de colaboradores da KPMG Angola com

a categoria de still; executando trabalhos de natureza administrativa. Na segunda, é

interveniente, exclusivamente, Inês Filipe, que desempenhava, simultaneamente, o cargo de

sócia da KPMG Angola e de sócia da Recorrente, desempenhando, ainda, na Recorrente o

papel de EQCR (sócio revisor do controlo de qualidade) da auditoria realizada pela

Recorrente sobre as demonstrações financeiras do BES, referentes ao exercício de 2012.

Cotejando a primeira, há que recuperar e analisar criticamente a prova a este

respeito produzida na fase administrativa, por não ter sobrevindo qualquer fundamento

que a tanto interdite (artigo 416.°, número 4 do Código de Valores Mobiliários).
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Sobre esta matéria depuseram, com interesse, Liliana Lopes e Ana André, sendo a

primeira, i data dos factos, manager da equipa de auditoria da Recorrente do Grupo BES

(equipa central), integrando a equipa que, em Angola, auditou o BESA; e a segunda a

função de senior, tendo ambas participado nos trabalhos de campo sobre a carteira de

crédito do BESA, e ainda sobre parte da carteira de imóveis detidos (diretamente) por esse

bancom.

Relata a p'rimeira (fls. 5950-5986, fls. 5959, linhas 17-24), a propósito da auditoria de 2012,

que

«Depois de obtida informação sobre a operação concreta, eram realkadas reuniões, com

vista a obter informação adicional

Do que me wordy não foi possível concluir globalmente sobre a análise de imparidade em

termos económicos».

Em face disto, é questionada a testemunha sobre o teor da reserva incluída na

opinião da KPMG sobre as contas locais do BESA (exercício de 2012) por impossibilidade

de concluir sobre a adequação das provisões, e em particular, é perguntada sobre qual a

informação sobre as operações de crédito que o sistema informático do BESA não permitia obter e que era

necessária para se conseguisse identOcar, de forma efectiva, os créditos objecto de reestrurução, ao que

respondeu como segue (fls. 5957, linhas 1-14):

«Desde logo, não tive conhecimento que o BESA tivesse uma plataforma informática que

sustentasse as operações de crédito do Banco, ou, se tinha a sua existéncia não foi demonstrada à equipa de

campo.

111 Cl. fls. 4590-4604, maxime fls. 4599; auto de inquirição de Ana Catarina Barbosa André a fls. 5855-5896,
maxime fis 5856.
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Do que me recordo, a equipa de trabalho de campo não conseguia saber sequer como o BESA

recolhia a monoton'vva a parca informação que nos elisponibilkava. Tanto quanto nos apercebemos, não

havia um histórico das operações ou uma aplicação que permite reconstituir as mesmas. Não havia

identificação dos mutuários, que permitisse suportar uma análise da exposiçãoporgrupo econômico.

Do que me recordo, apenas foi diponibilkado uma informação sobre o detalhe da carteira e

mesmo essa com muita falta de informação. Do que me recordo, uma parte significativa da carteira era

constituída por contas correntes caucionadas, que estavam em permanente revolving e o BESA não nos

informava sobre as condições de renovação das mesmas.»

Perguntada sobre a ICPMG Angola ter efetuado uma revisão da carteira de crédito

do BESA com objetivo concluir sobre a adequação, numa ótica económica, das perdas por

imparidade registadas respondeu (fls. 5959, linhas 4 a 12):

«tentámos faer uma revisão do crédito, ou syir, uma análise individual, crédito a crédito, com base

fundamentalmente em reuniões com os colaboradores do BESA, na medida em que não

dispúnhamos de informação documentada. No entanto, nessas reuniões eram fornecidos muito

poucas informações, pelo que não foi possível concluir essa revisão.»

A propósito da revisão efetuada sobre imparidade da carteira de crédito

denominada "empresas", com referência ao exercício de 2012 e, relativamente aos créditos

sobre os quais foi disponibilizada pelo BESA alguma informação, esclareceu, entre outras

limitações que (fls. 5967, linhas 21.29 e 5968, linhas 1 e 2).

«em regra apenas tínhamos os contratos de crédito (que recordo não permitiam conhecer a

finalidade concreta do crédito) mas não informação sobre o dossi8 de crédito, ou se/a, proposta,

aprovações, etc. Para além disso, também não dispúnhamos de informação sobre os colaterais,

situação financeira dos mutuários».
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Em idêntico sentido, a testemunha Ana André, dado que à pergunta de saber se,

entre 2011 e 2.013, o BESA efetuou alguma análise de imparidade da sua carteira de crédito,.

de acordo com as IFRS, respondeu que (fls. 5855-5896):

«a análise levada a cabo pela KPMG Angola, passava pela seleção de uma amostra da carteira de

crédito, creio que de acordo com o peso (em termos de valor) na carteira de crédito (tanto ao nível

dos clientes como do grupo económico que a KPMG Angola conseguiu identificar) e montante de

crédito vencido (quando era possível identrfiCar).

Depois, falávamos com os funcionários do banco que acompanhavam os clientes, para apurar a

finalidade e as condições de ¡Tale) e procedíamos à análise dos documentos, contratos e colaterais

associados. Houve vários casos em que havia limitações de informação.»

Questionada sobre a razão pela qual ocorria a impossibilidade de extrair do sistema

informático do BESA informação sobre o crédito objeto restruturação e sobre o grupo

económico de clientes que motivou a inclusão de reservas; por limitação de âmbito, nas

contas do BESA e ainda sobre se a KPMG Angola teve acesso, no âmbito da revisão

efetuada sobre a imparidade da carteira de crédito do BESA, a informação que permitisse

identificar os créditos, afirmou que o BESA nunca disponibilizou informação permitisse

verificar se.os créditos analisados haviam sido reestruturados (fls. 5861, linhas 27-2) e 5862, linhas I-

3):

«Não havia outra forma de obter informação sobre crédito objeto de restruturação e sobre o grupo

económico dos clientes, a não ser por informação do BESA, que não tinha essa informação ownkada e

trabalhada.»

579



•1•9

44.xik

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
1° Juizo — J1

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

Tekf: 243090300 Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribimais.org.pt

Proc. n.° 290/ 20.2YUSTR

Especificamente perguntada sobre se a KPMG Angola teve acesso, no âmbito e

para efeitos da análise efetuada sobre a adequação, de acordo com as IFRS (ou seja, para

efeitos das contas consolidadas do BES) das perdas por imparidade de crédito registadas

pelo BESA, com referência a 31.12.2012 e antes de 4 de Março de 2013, a informação que

permitisse identificar os créditos (incluídos na Amostra selecionada) que haviam sido

objeto de reestruturação, respondeu (lis. 5781, linhas 4-9): .

«Não, o BESA nunca prestou essa informação, que seja do meu conhecimento.»

Ainda perguntada sobre que cálculos e respetivo detalhe eram necessários para

permitir aferir a adequação da provisão para crédito, numa perspetiva estatutária económica

(para efeitos das contas consolidadas do BES) referiu que

«Pelo menos que me lembro o BESA não demonstrava de que forma calculava a imparidade e

reJpectivo provisionamento.

Para as contas estatutárias era necessária informação sobre o número de dias de incumprimento,

total de crédito, colaterais, juro corrido, imparidade estimada, a realkação formal de uma análise

individual Pra os casos que o BESA achasse necessário) etc.

Numa perspetiva económica, era necessária informação quantitativa e qualitativa normais numa

uma análise de crédito (cash flow e colaterais, essencialmente).

Nenhuma destas informaçõesfoi Aporribilkada pelo BESA.»

Interrogada se, esses cálculos e respectivos detalhe foram disponibilizados e

analisados pela KPMG Angola antes de 4 de março de 2013, asseverou que não, não

foram disponibilizados (fls. 5874, linhas 14-16).

580



444-4p4,

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
1° Jutzo -J1

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

Telef: 243090300 Fax: 243090329 Mail: tribtmal.c.superv.isao@tribunais.or.g.pt

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

Finalmente, corn interesse e sem pretensão de exaustão quanto reprodução da

integralidade do depoimento, constata-se que instada sobre se, no âmbito da auditoria de

2012, houve informação que não tivesse sido disponibilizada no âmbito e para efeitos da

revisão da imparidade da carteira de créditio do BESA, declarou que

«não tínhamos toda a it!formação que tínhamos solicitado ao BESA e que era necessária para a

realkação do trabalho. Não consigo precisar qual a informação que, em concreto, não tinha sido

recebida.

Sei que nãotínhamos informação sobre a situação económica dos mutuários, informação sobre

colaterais.»

A sua percepção era de que, à data de emissão da opinião sobre as contas

consolidadas do BES (20-12) nem todas as análises estavam concluídas (fls. 5866):

«0 fecho dos trabalhos de auditoria sobre as contas consolidadas era muito anterior aoficho das

contas do BESA.

Foram feitas as análises das contas do BESA para efeitos de consolidação, mas sei que nem

todas as minhas análises estavam concluídas na data da emissão da opinião sobre as contas

consolidadas.»

Também corroborando o sentido dos antecedentes depoimentos, depôs Filipe Brás,

à data senior manager e designado representante da Recorrente perante o grupo BESA (fls.

5897-5908, linhas 9-28):

«Tendo saído em Março 2013, presumo que grande parte do trabalho foi feito posteriormente. Do

que me recordo quando saí da KPMG havia um grande volume de iOrmação que ainda estava

em falta.»
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Estes depoimentos foram prestados por testemunhas que, não só tiveram

conhecimento direto dos factos, comó não têm qualquer ligação funcional, no presente, à

Recorrente, o que inclua no Tribunal a convicção de que o seu depoimento foi espontâneo

livre e esclarecido, uma vez que o desfecho da causa lhes é indiferente.

Por outro lado, tais depoimentos não foram objecto de contraditação (com

corroboração ou infirmação) em audiência de julgamento, o que sucedeu porque, no que

tange ao Tribunal tal não se afigurou necessário, dada a sua limpidez e proibição tendencial

de repetição de actos; e, no caso da Recorrente e da Recorrida, porque não foi peticionada

a sua reinquirição, embora isso tenha sucedido quanto a outras testemunhas, por exemplo,

a testemunha Rui Guerra (indicada pela Recorrente).

Finalmente, independentemente disso, a verdade é que estes depoimentos mais não

fazem do que corroborar aquilo que já se infere do cotejo crítico da prova documental

junta aos autos: um quadro geral de falta de informação e de documentação vivido no

âmbito da auditoria sobre o BESA, a propósito do crédito a clientes desse banco,

informação e documentação essas que incidiam sobre elementos fulcrais e necessários para

um auditor conseguir avaliar e poder concluir sobre a adequação da imparidade registada

pelo BESA sobre os créditos analisados.

Ao contrário do que foi alegado pelo legal representante da Recorrente e pelas

testemunhas Inês Viegas e Fernando Antunes, o que resulta da conjugação critica daqueles

depoimentos e demais prova documental junta aos autos, reflecte, na verdade, um

problema estrutural de falta de informação e documentação essencial sobre as operações e

mutuários. Essa inexistência e incompletude ultrapassava, em muito, a ideia que procuram

perpassar de que se estava (apenas) perante um sistema informático que somente não

marcava os créditos que tinham sido reestruturados ou o grupo económico a cada cliente

pertencia, tudo vicissitudes reconduzíveis, na sua óptica, a meras dificuldades decorrentes

de desorganização administrativa.
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É que, além do que antecede, a demais prova documental contraria estas alegações.

Vejamos, pois.

Desde logo, junto a folhas 5610 (até fls. 5615) e datado de 19 de novembro de 2012,

sob o título assuntos críticos auditoria de 2011, atinente ao BESA, logo ali se verifica que a

equipa que realizou a auditoria da componente, não só concluiu, com referência a 31 de

dezembro de 2011, e para efeito das contas estatutárias de acordo com a regulamentação

do BNA, uma «insuficiência aci nível das previsões para crédito vencido (carteira empresas)

de cerca de 283,9 milhões USD (cerca de 219 milhões de caros)»; como concluiu e fez

constar, também, que «numa perspetiva económica [a que releva para efeitos de IFRS/IAS 39] não

nos é possível nesta data concluir em relação à imparidade constituída, uma vez que no

nos foi facultada informação integral da carteira, nomeadamente no que respeita i) aos

colaterais, às condições de concessão de crédito, iii) situação atual dos créditos

(vincendo/ vencido) e iv) à informação económica ou financeira dos mutuários.»

Ora; Liliana Lopes esclareceu que este quadro de falta de informação não foi

ultrapassado, pois que, afiançou que,

«Eu diria que o documento preparado pela equipa ck campo com maior impacto aquele em
conseguimos mais informação foi este de novembro de 2012. Posteriormente a esta data não me
recodo de terms recebido muito mais informação».

Por outro lado nas páginas 2 (Fls. 5611 v) e 9 (fls. 5615) consta informação sobre

créditos e outras rubricas a propósito dos .quais se faz um róllloward,entre março de 2012 e

até junho de 2012, assim inculcando a convicção de que este roll-forvardrespeita ao contexto

da auditoria das contas do exercício de 2011 do BESA, dado que este tipo de

procedimento, como o denuncia a sua designação, tende a ser realizado com referência a

data posterior à data do encerramento do exercício a que respeite, ou seja, no caso
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31.12.2012. É, pois, mais tuna factor que concorre para a convicção do Tribunal quanto à

incipiência da prova de auditoria obtida pela Recorrente com reporte àquele exercício.

Finalizando, importa reçordar aquela que foi a posição final da KPMG Angola,

expressa na respectiva opinião sobre as contas de 2011 do BESA, mais especificamente

sobre a adequação das provisões registradas sobre crédito a dientes: afirmou que não tinha

informação para poder concluir sobre a adequação das provisões registadas de acordo com

o referencial contabilístico local.

Mas mais, com particular interesse para esta matéria, há que proceder à análise

crítica do depoimento da testemunha Rui Guerra, que foi designado pelos acionistas do

BES e do BESA como Presidente da Comissão Executiva do BESA (sucedendo a Alvaro

Sobrinho), funções que não pôde, de imediato, assumir na prática devido aos obstáculos

criados em Angola, quer à sua estadia no território, quer à sua entrada no Banco. A

testemunha, com conhecimento directo, presencial e efectivo da situação com que se

deparou no BESA, apresentou, um depoimento espontâneo, coerente, sério e equidistante,

razão porque logrou obter a credibilidade do Tribunal.

Sobre a sua interação com a ICPMG Angola referiu que foi muito reduzida: teve

uma interação informal com Inês Filipe, esclarecendo que ele próprio não se socorreu nem

peticionou a colaboração da KPMG Angola no processo de levantamento, exaustivo e

detalhado, que empreendeu sobre a carteira de crédito do BESA.

Em termos globais, sem prejuízo de maior detalhe que infra se explanará,

confirmou a testemunha que o BESA tinha problemas estruturais no sistema informático,

dado que não continha informação sobre histórico do cumprimento dos créditos, não

apresentava informação com desagregação entre crédito vencido, juro vencido e crédito

vincendo e sobre os juros vencidos associados a cada crédito, pois que o sistema não

produzia nem permitia identificar tal informação.
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Mais explicou que o sistema informático do banco capitalizava automaticamente os

juros vencidos, levando a que o crédito, apesar de ter juro vencido e não pago, não fosse

marcado como estando em incumprimento, o que sucedia, em particular, com as contas

correntes caucionadas, o que concorre para a conclusão, acima extraída de que, no âmbito

da revisão da carteira de crédito do BESA, a KPMG Angola não teve acesso a informação

que lhe permitisse validar a existência de juros vencidos associados aos créditos analisados.

Recorde-se, aliás que, sobre este circunstancialismo, a testemunha Liliana Lopes

atestou como segue (fis. 5957, linhas 1-14):

«uma parte significativa da carteira era constituída por contas correntes caucionadas que estavam

em permanente revolving e o BESA não nos informava sobre as condições de renovação das

mesmas.»

e Inês Filipe (fls. 9593, 3' gravaçãO, minuto 18m a 22., disco 5), reiterando que o BESA não

disponibilizava e não disponibilizou no âmbito auditoria 2012, informação sobre os

créditos em Carteira corn desagregação relativamente a cada crédito individual entre valor

de crédito vencido, juro vencido e crédito vincendo, o que, impõe ao Tribunal a convicção

de que tal ausência de informação impedia a validação da existência de juros vencidos e não

pagos associados a cada crédito, o que ele aliás, justificou uma reserva de opinião da

KPMG sobre as contas locais do BESA referentes a 2012.

Esta conclusão resulta, ainda, corroborada pela conjugação crítica dos depoimentos

de Liliana Lopes, Filipe Brás e Ana André com o documento de fls. 5589, datado de

20.12.2012, com informação atinente à auditoria em curso sobre o BESA:

«z) ./4 data deste relatório, o trabalho de auditoria relativo ao ano 2012 encontra-se ainda em

curso.

Os aspectos pendentes relevantes são os seguintes:
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- crédito clientes: (..) conclusão da revisão da carteira de credito " etapresas" cujo montante total

acende cerca de 2,6 mil milhões de USD (cerca de 45,6% e 25,5 % da carteira de crédito e do

ativo do banco a data de 30 de setembro de 2012, respectivamente) - de um total de 367

créditos compõem esta carteira foi selecionada uma amostra de 135 créditos

para revisão, tendo-nos sido facultada até à data deste relatório informação

relativa a apenas 46 créditos. (sublinhado nosso)

- obtenção dá detalhe dos cálculos que nos permita cOrir sobre a adequação da provisão para

crédito numa perspetiva (...) económica para efeitos das contas consolidadas do BES (fls. 5992);

ir) Relativamente a informação que nos foi disponibifizada até os dados presentes pelo banco

julgamos importante salientar nos seguintes aspectos:

- as carteiras de crédito disponibilizadas não apresentam a desagregação entre crédito vencido, juros

vencidos e crédito vincendo;

- não foi thisponibilizada informação sobre limites irrevogáveis el ou valor máximo por linha de

crédito concedido;

- a informação disponibilizada não inclui qualquer informação relativamente aos associados ao

crédito vencido e crédito vincendo;

- não foi dirponibilizado informação sobre a indicação do grupo económico dos clientes;

- não foi disponibilizado informação sobre a situação económico -financeira dos mutuários (fis. 5602);

vii) Considerando as limitações ao nível da informação disponibilizada pelo banco, não é possível

concluir (numa perspetiva económica) sobre a adequação da empresa é constituída (Fls. 5602v).
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Não se olvida que aquele documento é datado de 20 de dezembro de 2012, pelo

que, em abstrato e em teoria poder-se-ia admitir que, até 15 fevereiro 2013 - data de reporte

da KPMG Angola para a KPMG Portugal com as conclusões da auditoria sobre o BESA -

a informação em falta pudesse ter sido obtida e supridas as omissões.

Porém, assim não resulta, quer dos documentos acima cotejados quer da

documentação analisada.

Na verdade, não só isso não tem suporte em documentos, como, não se afigura

plausível, à luz . das regras da experiência comum e da normalidade social que entre, o início

de janeiro de 2013 e 15 fevereiro 2013, o BESA tivesse disponibilizado informação e

documentação suficiente para a auditora da componente avaliar e poder concluir sobre a

adequação da imparidade registada pelo BESA relativa a 167 créditós (amostra tida por

necessária), dado que, em 20 de dezembro de 2012, apenas havia sido disponibilizada

informação relativamente a 46 desses créditos - e mesmo quanto a estes, no geral,

informação insuficiente para concluir sobre a adequação da imparidade registrada peio

Banco sobre esses créditos.

Mais: recorde-se que, em Outubro de 2013, segundo as actas das AG do BESA de 3

e 21 de Outubro, Álvaro Sobrinho (anterior presidente da comissão executiva do BESA)

continuava a não disponibilizar informação aos acionistas sobre a carteira de crédito do

BESA, sendo improvável e não consentâneo com as regras da experiência comum que

aquilo que ocultava aos acionistas (donos do dinheiro) partilhasse com a auditora.

Além disso, a KPMG Angola já acalentava esperança ou expectativa de receção da

mesma desde, pelo menos, 19 de outubro de 2012, como resulta do ponto 127 do Highlt:ghts

Interim memorandum, remetido pela KPMG Angola à Recorrente Ó.3501pa 3502):

«no âmbito do nosso trabalho de auditoria como contabilidade do Bessa planeamos efetuar uma

revisão da cadeira de crédito banco com o objetivo de concluir a adequação das Perdas por

imparidade registrada em 30 de setembro de 2012.
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Para o efeito foi obtido, com base num ficheiro da carteira de crédito preparado e disponibilizados

pelo banco, uma amostra da carteira de crédito a data de 30 de setembro de 2012.

A data deste memo, continuamos a aguardar informação necessária a execução dos nossos

procedimentos substantivos sobre a carteira de crédito.

Expectável que a informação seja diiponibilizada até °final do ano.» -

Como se referiu, a identificação dos problemas estruturais do sistema informático

do banco e a falta de informação sobre os créditos a clientes do BES.A.acima evidenciados,

estão em linha e total consonância com as conclusões sufragadas pela comissão executiva a

que Rui Guerra presidiu, comissão que constatou e fez verter, em actas de Assembleia

Geral, a ausência dessa mesma informação corn reporte ao segundo semestre de 2013.

Para tanto, a referida comissão executiva, levou a cabo urn trabalho exaustivo de

análises e inventariação da informação e documentação relativa a essa carteira de crédito,

como explicou em juízo a testemunha e se acha vertido na ata da reunião da Assembleia

Geral do BRSA,. ocorrida em 21 de outubro de 2013:

«(..) a palavra ao presidente da comissão executiva do conselho de administração, Senhor Doutor

Rui guerra, que relembra os presentes do objetivo da reunião, destinada a permitir que a nova

gestão executiva do BESA tivesse acesso a um conjunto de elementos de informação relevantes e

relacionados com carteira de crédito do BESA, que não constavam dos arquivos da sociedade, e

cujo esclarecimento apenas podia ser prestado pela anterior gestão do banco, na pessoa • do seu

antigo Presidente da Comissão Executiva e depois, do Conselho de Administração, o Dr. Alvaro

Sobrinho.

A máiorfalha transversal a todo o banco com que uma comissão executiva se deparava assentava

na falta de informação do suporte permite uma avaliação e um conhecimento global de cada Doce

de crédito».
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Ou seja, pese embora o esforço de inventariação, organização e recuperação do

histórico dos créditos empreendido pela nova gesstão do BESA, essa informação não existia

documentada no Banco, de tal modo que, naquela acta, se fez constar que, apenas e só

podia ser suprida e obtida informação concreta e esclarecedora sobre esses créditos através

do seu pretérito Presidente, Alvaro Sobrinho.

Aceita-se que, como aventado pela Recorrente, a saída de _Alvaro Sobrinho e alguns

dos principais diretores do BESA pode ter retardado e dificultado o trabalho de

inventariação e, no limite, a celeridade da análise dos trabalhos desenvolvidos pela

comissão executiva liderada por Rui Guerra. Contudo, isso não interfere com o essencial:

as conclusões a que chegou nova gestão do BESA e que foram relatados nas referidas

assembleias Gerais sobre a inexistência dessa informação e que conduziram até à emissão,

em 31 de dezembro de 2013, de uma garantia soberana emitida pelo estado angolano a

favor do BESA para protecção da sua carteira de crédito.

Por outras palavras, em 21 de outubro de 2013, mantinha-se o significativo grau de,

desconhecimento relativamente à carteira de crédito do BESA, designadamente sobre a

finalidade dos créditos concedidos, identidades mutuárias e suas finalidades, bem como das

garantias associadas aos créditos, desconhecimento resultante, por um lado, da inexistência

de dossiês de crédito e, por outro lado, da circunstância de vários desses créditos terem

sido alocados (através de transferências internas e externas pan' terceiras entidádes - entre

as quais o próprio anterior. presidente da comissão-executiva do BESA) a finalidades que se

vieram a apurar nâo ter fim económico ou produtivo.

Na verdade, existe, nestes autos, um acontecimento que revela por si só é de modo

impressivo a gravidade da situação na carteira de crédito do BESA: a emissão de uma

garantia soberana do Estado Angolano, no valor de 5.7 biliões de dólares americanos, para

'cobrir o risco de crédito do BESA, um Banco privado.
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Sobre isto, aliás, a testemunhas Rui Guerra não deixou de mencionar que, não fosse

a emissão de tal garantia soberana e, muito provavelmente o nível de provisões que

teria que ter sido constituído pelo BESA, em 31 de dezembro de 2013, colocaria até em

causa a continuidade (solvabilidade) da atividade do banco.

Noutro segmento relevante, verifica-se que a nova administração do BESA

conseguiu obter documentos adequados e suficientes para um conjunto de clientes, cujos

créditos representavam 20% do valor total da carteira de crédito BESA.

Conforme resulta da ata da assembleia -geral do BESA, de 3 de outubro de

2013, sobre o que se designou de bloco B foi obtida a seguinte informação:

«Bloco B representa cerca• de 20% do total da carteira de crédito, cerca de 1,4 biliões de USD

onde, contrariamente ao bloco B, o atual conselho de administração Pode informar os senhores

acionistas que tern conhecimento efetivo sobre a identificação dos clientes beneficiários dos créditos,

tal corn sobre o destino dado aos financiamentos e a identificação das garantias prestadas pelo

BESA.»

A este respeito, explicou em juízo, a testemunha Rui Guerra, que para preparação

daquelas assembleias Gerais, ocorridas em 3 de outubro e 21 de outubro de 2013, foi

elaborado o PowerPoint que consta a folhas 5793 a .5808 dos autos.

Cotejando criticamente o seu teor, verifica-se o seguinte: este bloco de créditos

distinguia-se e contrapunha-se aos demais, precisamente porque, quanto é estes, eXistia, de

facto, informação sobre as finalidades dos créditos e garantias associadas aos mesmos.

Analisando folhas 5802, 51804 e 5806 (slides 7278 7990) verifica-se a destrinça

entre os clientes denominados «clientes da administração não identificados» e «outros

clientes».
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Note-se que o grupo denominado clientes da administração não identificados assume uma

preponderância significativa por duas ordens de, razões por urn lado, tais créditos

ascendiam em 31.8 2013, a.cerca de 1300 milhões de dólares (portanto, significativa

materialidade); e por outro lado, segundo o que foi apurado pela nova gestão do BESA, tais

créditos não tinham quaisquer colaterais associados, nem foi possível apurar informação ou

documentação que permitisse a identificação da finalidade dos créditos e das sociedades

mutuárias, nem os respectivos acionistas.

Isto, apesar de, segundo atestou Rui Guerra, ter diligenciado inúmeras vezes junto

de Álvaro Sobrinho pela obtenção de informação respeitantes aos acionistas e aos

beneficiários económicos dessas sociedades, o que nunca logrou alcançar. A testemunha

explicou que, também procurou ultrapassar a falta de informação com que se. deparava,

através de interação e reconstituição dos dados por contacto com os funcionários do BES.

Porém,, invariavelmente, segundo afirmou em juízo, estes diziam não ser possível

transmitir-lhe essa informação e que sobre isso apenas Alvaro Sobrinho estava em

condições de o informar.

Por isso, nesta contingência, explicou, nestes autos, Rui Guerra que tais créditos

foram abrangidos pela garantia soberana emitida pelo estado angolano, dado que o BESA

não dispunha de informação sobre os beneficiários (fls. 5283; linhas 18-22).

Assim como foram incluídos na garantia soberana a generalidade dos créditos

objeto de análise pela KPMG Angola na auditoria de 2012, incluindo os créditos que a

arguida, na pessoa de Ferilando Antunes documentou nos seus papéis de trabalho

(designadamente na videoconferência relizada em 25 de Fevereiro de 2013 com Inês

Filipe, junta a fls. 2982) como os 30 maiores créditos do BESA a clientes. Recorde-se até que a

Recorrente fez constar nesse documento (e apesar de não terem colaterais associados) que

não existia risco quanto à sua recuperabilidade, na medida em que estavam associados a

entidades de «interesse relevante para a economia local».
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Mais detalhadamente, da conjugação dos documentos de folhas 5632 a 5638 e 5716

5723 (versões preliminares do memorando relativo a videoconferência realinda em 25 de

Fevereiro de 2013 entre Fernando Antunes Inês Filipe, junta a folhas 2982), constata-se

que ali se documentou, sobre a carteira de crédito do BESA obtida e analisada pela KPMG

Angola, que os créditos reconhecidos pelo BESA sobre os clientes

111111 .11111111111.11, todos compreendidos na carteira denominada

private e/ou administração, estavam associados a um Grupo de clientes denominado «Adm

N Ident», abreviatura de «administração não identificado».

Conclui-se assim, que as designações de grupos de clientes do BESA, a que Rui

Guerra, na qualidade de presidente da comissão executiva, fez referência no âmbito das

Assembleias Gerais do BESA de 3 e 21 de outubro de 2013 (v.g, o grupo de clientes

denominado «administração não identificados») não eram, já no âmbito da auditoria de

2012, designações desconhecidas da KPMG Angola e da Recorrente, assim como não

seriam a razão de tal incomum e inusitada denominação e indisponibilidadè de informação

e documentação sobre as sociedades mutuárias e finalidade dos créditos às mesmas

concedidos. De facto, nos mencionados drafts, do memorando de videoconferência de 25

de Fevereiro 2013, afirma-se que os créditos

estão relacionados com entidades com ligações ao poder

politico angolano e de interesse relevante para a economia local, o que concorre para o

reforço da convicção do Tribunal no sentido de que, relativamente a esses créditos e aos

demais em relação aos quais não foi disponibilizada, pela gestão do BESA, documentação

de suporte às operações (e sobre os quais as gestão do BESA informou não existir risco

quanto à sua recuperabilidade, atenta à qualidade dos acionistas e/ou beneficiários de

referência), então, na verdade, não foi possível à KPMG Angola, na pessoa de Inês Filipe,

obter informação e documentação sobre essas sociedades mutuárias, os seus acionistas ou a

'finalidade dos créditos às mesmas concedidos, para além das declarações prestadas pela
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gestão do BESA, tal corno não foi possível confirmar, por parte da KPMG Angola, que tais

sociedades eram efetivamente de interesse relevante para a economia local, conforme declarado

pela gestão do BESA, não se divisando, assim, fundamento adequado, suportado em

documentação, para concluir pèla recuperabilidade do valor das créditos. .

Isto mesmo, ou seja, que a maioria da informação obtida sobre os grandes clientes

adivinha de declarações verbais da gestão da entidade auditada e que a KPMG Angola, de

facto, não obteve nem analisou documentação de detalhe sobre essas operações, é

reconhecido por Inês Filipe:

«Claro que naqueles processos que eram de maior significado a administração tinha sempre aqui

também ;ma palavra a dker E sim dava-me nota claramente de quem é que estava nos projetos, o

interesse do projeto, a dimensão, objetivo.»

Ora, esse é o âmago: a inexistência 'de execução de procedimentos de.

auditoria, de corroboração ou validação, do teor das declarações da gestão face à ausência

de documentação e a um sistema de contrólo interno incipiente, estando, invariavelmente

em causa, matéria identificada, pela própria KPMG, como suscetível de comportar riscos

de distorção material nas demonstrações financeiras - que, ainda assim, adiante certificou.

Neste quadro, atuando com ceticismo profissional e perante a impossibilidade de

validação e corroboração das declarações prestadas pela gestão quanto à recuperabilidade

do valor dos créditos, antes deveria a Recorrente ter concluído que não disponha de um

nível de segurança adequado para afiançar a recuperabilidade do valor desses créditos.

Aliás, a KPMG Angola no âmbito do relatório relativo à revisão de finalidade

especial sobre as demonstrações financeiras do BESA que empreendeu, com referência ao

período findo em 4 de agosto de 2014, fez constar como segue (£1s. 5539v,.págs. 23 e 51):
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«Tendo em consideração a situação atual da carteira e os cenários atualmente em análise

pelo BESA e pela comissão executiva do BESA para a evolução futura do banco, o

trabalho desenvolvido sobre a carteira de crédito e a sua avaliação teve por base um

pressuposto de separação da carteira em quatro categorias:

A) crédito com expectativa de recuperação elevada, ou seja, <Exposições que face à

sua natureza/ atividade do mutuário, colaterais associados, projecto/sector de

actividade em que estão enquadradas, não apresentam nesta data um risco

muito significativo de incobrabilidade, mesmo que exijam algum esforço de

reestruturação/reforço de garantias para mitigar o risco de crédito» - que,

segundo o documento, representava 34% do valor total da carteira de crédito

do BESA;

«Al) crédito com expectativa de recuperação razoável: «exposição que face aos riscos

associados e ao esforço necessário de recuperação, por prudência, deverá ser

totalmente provisionado no curto prazo, ainda que seja expectativa do BESA

que o mesmo possa ser recuperado» - o que, segundo o mesmo documento,

representava 2% do valor total da carteira de crédito do BESA;

«M) Crédito com expectativa de recuperação média: exposições que face à natureza

da atividade ou dos seus mutuários, entidades estatais ou entidades de elevada

relevância económica e/ou política no contexto da realidade Angola, a

expectativa de recuperação é média» - o que, segundo mesmo documento,

representava 5% do valor total da carteira de crédito do BESA;

«B) expectativa de recuperação reduzida: exposições que face à natureza da

atividade, nível de colaterais, formalização das operações apresenta um nível

de probabilidade de sucesso de recuperação muito baixo.» - que, segundo o

documento, representava 59% do valor total da carteira de crédito do BESA.
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Donde, conjugando criticamente o teor deste documento - subscrito pela própria

KPMG Angola e cuja descrição é impressiva e contrastante com o que antes documentara -

com o teor das declarações de Rui Guerra, verifica-se que os sobreditos devedores do.

BESA que detinham a qualidade de «entidades de interesse relevante para a economia

local» representavam uma reduzida parte da carteira de crédito do BESA (cerca de 5 %) e

na verdade, tal qualidade não afastava per se a existência do risco de crédito, pois que,

segundo o que antecede, a expectativa de recuperação era qualificada pelo Banco apenas

cotno média.

Não se demonstrou, por isso e de modo algum, que os 30 maiores créditos do

BESA a clientes respeitassem a entidades estatais ou equiparadas ao Estado.

E, na verdade, atenta esta vasta e coerente entre si documentação, assume-se que

não se alcança as bases de suporte de fundamentação da informação transmitida, em 2013,

pelo BNA ao Banco de Portugal, expressa no teor do documento junto pela Recorrente

(fls. 9397 — 9409), do BNA, onde se pode ler que «o BESA tem • uma carteira muito
significativa e com baixa sinistralidade, dado que a maioria foi concedida ao estado e/ou

empresas públicas angolanas, tendo em consequência crédito vencido pouco significativo.

O BNA na considera ainda que o seu nível provisionainento é suficiente».

Na verdade, o que, como se demonstrou, se encontrava devidamente documentado

e sedimentado é o seguinte:

- a KPMG Angola assumiu não ter conseguido informação (designadamente sobre

créditos objeto de restruturação e sobre o grupo económico em cada cliente se inseria) que

permitisse concluir sobre a adequação, à luz do referencial Contabilistico local (isto é, o

aviso n.° 3/2012, do BNA) das provisões registadas pelo BESA para Créditos de liquidação

duvidosa, nem informação de suporte, apropriada e suficiente, que permitisse testar os

juros associados à carteira de crédito do BESA, como decorre quer dos reportes pela
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mesma remetidos à Recorrente, quer das reservas incluídas na sua opinião sobre as contas

do BESA, referentes ao exercício de 2011 e 2012;

- tal como esc.lareceu o depoente Rui Guerra (fls. 5265, linhas 17:20) «o sistema

informático tinha uma particularidade, pois capitalizava automaticamente os juros vencidos,

não sendo possível identificar o valor dos créditos vencidos»; por outras palavras, o que

sucedia era que quando os juros não eram pagos o sistema criava automaticamente e

sempre um novo crédito, ficcionado a inexistência de crédito vencido;

- Do cotejo da ata da reunião, da Assembleia Geral dó BESA 21 de outubro 2013,

resulta que Álvaro Sobrinho declarou, no âmbito dessa Reunião:

«que no final de 2011 foi feita ao BESA uma inspecção pelo Banco Nacional de Angola,

que culminou com o envio de uma carta, em 23 de novembro de 2011, onde esta entidade

comentava a excessiva concentração da carteira de crédito do BESA, nomeadamente uma

excessiva concentração de créditos no senbor

Finalmente, faz-se notar o seguinte, com reporte aos próprios papéis de trabalho da

Recorrente, respeitantes à auditoria sobre a componente BESA, designadamente o HCM

de 15 de Fevereiro de 2013 (fls. 1703 v dos autos) conjugado com o memorando de

videoconferência de 25 de Fevereiro 2013 (fis. 2892):

1. Menciona que o BESA continuava a não dispor de um sistema informático que

permitisse a identificação efetiva de operações de crédito objeto restruturação; também não

permitia a identificação efetiva do grupo económico em que cada cliente se inseria, pelo

que não era possível concluir sobre a adequação do montante de provisão para Créditos de

liquidação duvidosa;

2. Refere a existência de situações de falta de completude ao nível dos dossiês de

crédito, assim como a impossibilidade - decorrente das insuficiências do sistema
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informático do BESA e das lacunas ao nível dos processos de crédito - de obter

informação e documentação sobre um conjunto de dossiês de crédito, dado que, «o

conselho de administração do BESA não nos disponibilizou toda a informação sobre um

conjunto de dossiês, face à existência dajá referidas insuficiências do sistema informático e

a lacunas nos processos administrativos, incluindo o registo de colaterais»; «as situações de

falta de completude ao nível dos dossiers de crédito estarão essencialrnénte relacionadas

com créditos, concedidos a entidades cujos acionistas e ou beneficiários de referência tem

uma posição muito relevante na economia angolana» (fls. 1706v e 1707v);

3. Refere a existência de problemas ao nível da formalização das garantias

associadas aos créditos analisados: «a comissão executiva do Banco considera que, embora

existam problemas ao nível da sua formalização e/ou registo predial, circunstância que se

verifica transversalmente em Angola, em termos gerais os colaterais associados à carteira de

crédito conferem segurança quanto à recuperabilidade dos créditos» (fis. 1706v);

4. Conferem relevância, no contexto dá descrição dos procedimentos efetuados e

prova de auditoria obtida no âmbito da revisão sobre impandade da carteira de crédito do

BESA, às declarações prcstadas pela gestão do BESA nesse contexto, designadamente na

parte em que respeitam à qualidade e segurança proporcionada pelos colaterais associados

ao crédito; por outro lado, conferem relevância ao nível de cobertura dessa carteira de

crédito por colaterais, não obstante tratarem-se de promessas de hipoteca, nomeadamente

no que se refere aos 30 maiores créditos do BESA (como resulta do memorando de

videoconferência).

Assim, com todo o respeito, não se alcança como, perante estas evidências

cumulativas retratadas pela própria 1CPMG Angola, foi possível obter informação e

documentação relevante no âmbito e para efeitos da revisão efetuada sobre a imparidade da

carteira de crédito do BESA.
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Mas se enfatiza que como resulta supra, a impossibilidade de obtenção, pela KPMG

Angola, de informação e documentação relevante no âmbito e para efeitos da revisão

efetuada sobre a imparidade a carteira de crédito do BESA era, de facto, do conhecimento

da Recorrente e foi com esta discutida, pelo menos, na pessoa de Fernando Antunes (veja-

se o memorando de vídeo conferência).

Sobre a relação de interdependência e subordinação da KPMG Angola à

Recorrente importa assinalar como segue:

- os depoimentos prestados por Filipe Brás e Liliana Lopes concorreram para

inculcar no Tribunal a convicção de que foi a equipa de auditoria da Recorrente,

responsável pela auditoria do grupo BES (designada equipa central e/ou group engagement

team) quem, no essencial, levou a cabo a auditoria sobre o BESA, dado que, com reporte às

auditorias de 2011 e 2012, esclareceu Liliana Lopes que

«nos trabalhos de auditoria do BES em que participei, eu nunca vi a KPMG e KPMG Angola

como duas entidades separadas.

A equipa de Portugal assegurava os trabalhos de auditoria todo o grupo, sendo que em Angola

tínhamos algum apoio. local ao nível de stiff) (41s. 5952, linhas 16-19).

De acordo com este testemunho, corroborado por Filipe Brás, no âmbito dessa

auditoria manteve-se a mesma linha de reporte qué existia no seio da equipa de autoria do

BES, não obstante parte do trabalho ter sido, na auditoria de 2012, igualmente

acompanhado por Inês Filipe enquanto sócia em Angola.

Mais precisamente esclareceu, como segue, a testemunha Liliana Lopes:

«esses trabalhos eram acompanhados, sempre, pela Dra. Inês Viegas e creio que mais tarde, a

partir do final de 2012, também pela Dra. Inês Filipe, enquanto sécia em Angola.
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Do que me recordo, a dra. Inês Filipa passou a colaborar nos trabalhos de Angola em 2013,

sobre as contas 2012.

Reportávamos o resultado das nossas análises ao senior manager (no caso como já referi, o Dr.

Filipe Brás) que, por sua verb' reportava aos sócios da KPMG. Podia haver, pontualmente,

pedidos diretos dos sócios à equipa de trabalho de campo. Do que me recordo; a Dra. Inês Filipe

chegou a pedir à equipa alguns elementos para preparação de reports preliminares» ((Is. 5953, linhas

10 a 16).

Além disso, a mesma testemunha afirmou, no que foi corroborado pela testemunha

Ana André, que parte do trabalho de auditoria foi executado em Portugal, nas instalações

da Recorrente. De facto, perguntada se parte do trabalho compreendido nessas auditorias efetuadas

pela KPMG Angola sobre o BESA foi efetuado, em Portugal, por colaboradores da KPMG,

respondeu:

«Sim, foi. ,Quando regressávamos de Angola, faklamos em Lisboa o trabalho de follow-up. As

conclusões eram colocadas no e -audit e os ficbeiros.poderiam ser também trabalhados em Portugal,

por exemplo, carteiras de crédito e de títulos, break downs de rubricas contabilísticas, tratamento

de ir!formação remetida pelo BESA e alguns documentos digitalkados.»

Em idêntico sentido, depôs a testemunha Filipe Brás ((ls. 5899, linhas 13-18):

«No BES, desde 2006, a Partner do trabalho foi a Dra. Inês Viegas, a quem posteriorMente se

juntou o Dr. Fernando Antunes (que liderava a área do controle interno). Com a necessidade de

rotação, houve uma paisagem das funções da Dra. Inês Viegas para a Dra. Sílvia Gomes. No

exercício das minhas funções, e sobretudo a propósito do BESA, reportava à Dra. Inês Viegas,

ao Dr. Fernando Antunes e ao Dr. Sikander Saltar.»
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E, questionado sobre as funções que desempenhou e os trabalhos concretos em

que esteve envolvido no âmbito da auditoria levada a cabo pela KPMG Angola, sobre a

informação financeira preparada pelo BESA para consolidação das contas ao BES afirmou

(fls. 5900, linhas 11-13):

«eu era o reiponsável pelo trabalho de campo, com funções de ligação aos dois sócios que referi

(doutora Inês Viegas e Doutor Fernando Antunes). A equipa esteve algumas semanas em

permanência Angola e eu reportava aos Partners em Portugal.»

Ainda, correndo para robustecer a convicção do tribunal quanto ao grau de

conhecimento e envolvência da Recorrente nos trabalhos de auditoria do BESA, veja-se o

depoimento da testemunha Ana André (fls. 5862, linhas 7-9 e fls. 5864, linhas 13-16):

- questionada sobrc se a informação, por si referida, de «de não haver outra forma

de obter informação sobre créditos objeto de restruturação e sobre o grupo económico dos

clientes a não ser por informação do BESA, que não tinha a informação organizada e

trabalhava», foi, antes da emissão, ern 4 de março de 2013 da opinião da KPMG sobre as

contas consolidadas do BES, levada ao conhecimento ou discutida corn a equipa central da

Recorrente referiu

«não consigo precisar, mas visto que em 2011 já tinha havido uma reserva, tinha de ser do

conhecimento da KPMG.

Estes temas eram reportados à equipa da KPMG nos porverpoint preparados pela KPMG

Angola».

- -questionada sobre se a equipa central da KPMG tinha tido conhecimento de

algumas limitações de acesso à informação descritas pela testemunha a propósito da análise

sobre a imparidade.da carteira de crédito do BESA declarou (fs. 5864, linhas 13-16):
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«as limitaçie's de acesso à informação com que nos deparávamos eram reportadas à KPMG

Portugal nos reports feitos pela • KPMG Angola, nomeadamente nos powel,oint que já /vied.

Reitero que havia uma grande intervenção da Partner da KPMG Angola (doutora Inês Fil0e) na

análise da carteira de crédito.»

Sintetizando, o conhecimento da arguida sobre o acervo de factos respeitantes à

revisão efetuada sobre a imparidade da carteira de crédito denominada empresas, resulta da

concatenação destes elementos, à luz das regras da experiência comum e da normalidade

social:

i) a equipa de trabalho de campo (que, entre outros trabalhos, levou a cabo a análise

sobre imparidade da carteira de crédito do BESA denominada empresas) era integrada

por Filipe Brás, Liliana Lopes e Ana André, os quais eram çolaboradores da arguida,

integravam a equipa responsável pela auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do grupo BES referentes ao exercício 2012 (denominada «group

engagement team»);

Filipe Brás além de integrar a Group engagement team foi, a par com Silvia Gomes,

Fernando Antunes e Pedro Guerreiro, uma das pessoas designadas pela Recorrente

como seu representante perante o grupo BES, no âmbito e para efeitos da auditoria

reali7ada sobre as demonstrações financeiras desse grupo referentes ao exercício

2012;

Filipe Brás assumiu, no âmbito da auditoria sobre o BESA, funções de ligação e

reporte aos sócios da Recorrente Inês Viegas, Fernando Antunes e Slander Sattar", a

quem reportou os resultados e conclusões do trabalho realizado, no âmbito da

auditoria sobre o BESA, pela equipa de trabalho de campo, nomeadamente no que

se refere ao trabalho desenvolvido sobre a carteira de crédito esse banco;
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iv). Inês Viegas integrava, enquanto Partner, a equipa de auditoria responsável pela

auditoria sobre as demonstrações financeiras do grupo BES referente ao exercício

2012, conforme confirmado pela mesma no âmbito do depoimento ern audiência de

discussão e julgamento, sendo sócia de capital e administradora da Recorrente;

v) Fernando Antunes integrava, enquanto Partner, a equipa de auditoria responsável

pela auditoria sobre as demonstrações financeiras do grupo BES referentes ao

exercício de 2012, conforme por si confirmado em audiência de discussão e

julgamento, sendo sócio de capital e administrador da Recorrente;

vi) Inês Filipe, em representação da KPMG Angola, assinou o Interoffice Audit

Report remetido pela KPMG Angola à Recorrente (com a respectiva opinião final

sobre a auditoria efetuada sobre a informação financeira preparada pelo BESA

para efeitos de consolidação, fls. 1703-1721) e bem assim o Highlights Completion

Memorandum (HCM), de 15 fevereiro 2013, também remetido à recorrente (com

informação sobre os procedimentos efetuados para abordar os riscos

significativos de distorção material identificados, entre os quais figurava o risco

da inadequada valorização do crédito a clientes do BESA, respectivos resultados

e conclusões);

vii) de acordo com o depoimento de Inês Filipe (fls. 9600, disco 7, minuto 00:32:20 e

seguintes) esta reviu o trabalho realizado ao nível da carteira de crédito do BESA

pela equipa de trabalho de campo; discutiu com Filipe Brás temas relaci9nados

com auditoria lo BESA; e participou, com Filipe Brás, na elaboração do

documento junto a folhas 5589 dos autos.

viii)Inês Filipe era, à data dos factos, revisora de controlo de qualidade do trabalho

(EQCR) no âmbito da auditoria levada a cabo pela Recorrente sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do grupo BES referentes a 2012 e sócia

e administradora da recorrente;
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ix) Em 25 de Fevereiro 2013, foi realizada urna videoconferência entre Inês Filipe

e Fernando Antunes, no âmbito da qual foram discutidos, entre outros temas, a

revisão efetuada pela KPMG Angola, com referência a 31.12.2012, sobre a

imparidade da carteira de crédito do BESA, como resulta, nomeadamente do

memorando relativo a essa videoconfetência (fia. 2982-2987) assinado por

Fernando Antunes, incidente sobre a análise e /ou discussão dos

procedimentos efetuados e prova de auditoria obtida sobre o crédito a clientes

do BESA;

x) na fase adrninistrativa, Fernando .Antunes, sobre essa mesma discussão/análise,

relatou que (fia. 9569, disco 2, quarta gravação, FA4):

<procurávamos perceber quantos créditos é que tenha sido objeto de análise, quantos créditos é que

eventualmente conseguir ter ou não ter a tal informação sobre as contas financeiras, quantos

créditos é que a capa pmg tinha concluído positivamente numa perspetiva de going ou positivamente

numa perspetiva de ido, portanto havia ali um Discurso detalhado (..).

Repare uma coisa. Eu tenho por certo que foi discutido, a nível do trabalho que foifeito a nível do

crédito, a amostra e com certeza - porque não seria de esperar outra coisa- que foi falado

Deve ter sido... Foi dado destaque aos créditos mais relevantes ao top 30 e, de uma forma

genérica, O que é que foi feito e as conclusões. Agora... Porque também não é crivei, nem acho

que alguém possa pensar o seguinte, que se esteve na call a discutir caso a caso. E éperfeitamente

normal que Na sequência da call - Eu pessoalmente se calhar até percebo e faria eu mesmo -

se, se esteve a discutir o top 30 - épeOitamente normal que numa versão...»

xi) A carteira denominada empresas correspondia a uma carteira cujo valor global

acendia, em 30 de setembro de 2012 (data de .seleção da amostra) a 2,6 mil

milhões de IJSD (correspondentes a cerca de 45,6% e 25,5% da carteira de

créditó e do ativo do ban-co. Estava, por isso em causa, a não obtenção de
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informação e documentação relevante numa ótica de avaliação do risco de

crédito sobre as operações de crédito incluindo garantias e seus mutuários.

Em audiência de discussão e julgamento, o legal representante da .Recorrente, bem

como as testemunhas Fernando Antunes e Inês Viegas, procuraram infirmar o que

acima se explanou, através, em síntese, do seguinte argurnentário:

- A KPMG Angola incluiu urna reserva na opinião por si emitida sobre a informação

respeitante ao BESA que se destinava a consolidação nas contas do BES, relacionada com

um valor, de montante não determinado, de imposto industrial não reconhecido pelo

banco e que a KPMG Angola entendia que devia ser reconhecido. Segundo aventaram, tal

reserva foi ultrapassada ao nível das contas do BES consolidado por via de urn ajustamento

que, em 2012, ascendeu a cerca de 100 milhões de euros. Por isso, argumentam, quando

existiam razões para isso a KPMG Angola incluía reservas nas contas; e, por outro lado,

quando se verificam este tipo de situações é possível fazer ajustamentos nas contas

(designadamente a pedido da entidade auditada), com vista a evitar reservas na opinião

sobre essas contas.

- Em outubro de 2013, a KPMG emitiu, no relatório sobre a imparidade da carteira de

crédito do BESA, enviar ao Banco de Portugal, uma escusa de opinião, decorrente de em

virtude do trabalho de análise e inventariação sobre a carteira de crédito do BESA que, à

data, estava em curso, não ter sido possível à KPMG Angola obter informação para levar a

cabo essa análise; pelo que, assinalam, quando detetava limitações no acesso à

informação, faziam por documentar essas limitações d daí retirar consequências.

- Finalmente, parte significativa do crédito a clientes reconhecido, como ativo, no balanço

do BESA, em 31 de dezembro de 2012, era «crédito novo», o que conduzia a que

relativamente a esse crédito não houvesse lugar a imparidadé, pois, segundo alegam, «no

primeiro ano» não há lugar a constituição de imparidades.
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Vejamos pois, sendo certo que se nos afigura que parte do que alegam acha-se

frontalmente contrariado pclo que acima se expôs, resultante da concatenação crítica de

prova documental e prova testemunhal concordante entre si e equidistante.

Antes de mais, cotejado o relatório sobre a imparidade da carteira de crédito do

BESA (destinado ao Banco de Portugal e constante de fls, 715 e seguintes), pode ler-se:

«Conclusões

5.1. Imparidade individual e coletiva da carteira de crédito

Corlorme descrito no relatório sobre a imparidade da carteira de crédito relativo Banco Espírito

Santo Angola, S.A. (BESA), esta subsidiária tern em curso a revisão dos seus processos internos

incluindo a Redefinição de procedimentos e controlos, nomeadamente no que se refire ao processo de

quantificação da imparidade do carteira de crédito. Nessa base, não nos foipossível a obtenção de

toda a informação necessária a conclusão a temporada do nosso trabalho de revisão aa respectiva

carteira de crédito em 30 de junho de 2013, pelo que não nos épossível concluir, a esta data, sobre

a adequação da imparidade individual e coletiva registada nas Demonstrações financeiras do

BESA em 30 de junho de 2013.

Excepto quanto ao referido no parágrO anterior, com base no trabalho efetudo corn o âmbito

descrito na secção 1.1. deste relatório, em nossa opinião a imparidade individual e coletiva da

carteira de crédito contabifizada pelo grupo nas suas contas consolidadas em 30 de junho de 2013

para as responsabilidades registradas pelas entidades escritas na secção 1.1 são, para os aspectos

materialmente relevantes no contexto das contas consolidadas do grupo, razoáveis Face aos

requisitos definidos pela norma Internacional de contabilidade n° 39 «instrumentosjinanceiros:

reconhecimento e mensuração» (lAs 39).

5.2. Processo de quantificação da imparidade da carteira de crédito
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conforme descrito no relatório sobre a imparidade da carteira de crédito relativo Banco Espírito

Santo Angola, S.A (BESA) esta subsidiária tem um curso a .revisão dos seus procedimentos

internos incluindo a Redefinição de procedimentos e controlos, nomeadamente no que se refere ao

processo de quantificação da imparidade da carteira de crédito.

Nessa base, não nos foi possível a obtenção de toda á informação necessária que permita concluir

sobre a adequação do processo de quantificação da imparidade em 30 de junho de 2013, com vista

a permitir, de forma razoável, para todos os aspectos materialmente relevantes, o apuramento da

imparidade da carteira de crédito em conformidade com o disposto na IAS 39.

Excepto quanto ao referido no parágrafo anterior, com base no trabalho vretuado com o âmbito

descrito na secção 1.1 deste relatório, em nossa opinião o processo de quantificação da imparidade

da carteira de crédito do grupo permite, de forma razoável para todos os aspectos materialmente

relevantes, o apuramento da imparidade dá carteira de crédito em conformidade com o disposto na

IAS 39. Foram no entanto identificadas deficiências e outros aspectos que carecem de

melhoria, mas que se considerou não constituírem deficiências materialmente relevantes, os quais

são apresentados na secção 4 deste relatório.

A alegação, de que a sobredita escusa tenha fundamento numa pretensa recusa por

parte da gestão do BESA (em funções à data) em disponibilizar a KPMG Angola o acesso

a carteira de crédito do banco para efeitos de realinção do trabalho, não se demonstrou.

Ao contrário.

Conforme atestou de modo límpido, peremptório, espontâneo e coerente Rui

Guerra, em audiência de discussão e julgamento, a KPMG Angola, na pessoa de Inês

Filipe, nunca lhe transmitiu que precisava de realizar trabalho sobre a carteira de crédito do

BESA, para efeitos de elaboração do referido relatório a enviar ao Banco de Portugal,

relatório do qual só teve Conhecimento já em novembro de 2013. Trata-se de um relatório

prudencial, a remeter para o Banco de Portugal, que não tem relação ou dependência com
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o relatório de auditoria e cerificação legal das contas, que constituem a matéria objecto

destes autos.

Mais, a testemunha - que, recorde-se pela equidistância e espontaneidade que

perpassou todo o .seu depoimento, logrou alcançar a credibilidade do tribunal - afiançou

que, na qualidade de presidente da comissão executiva do BESA, jamais negaria ao auditor

o acesso a qualquer informação e, por isso mesmo, atestou que • não negou o acesso à
carteira de crédito do BESA para efeitos de elaboração deste relatório. A KPMG Angola

realizou, aliás, segundo o próprio legal representante da Recorrente, trabalhos de auditoria

preparatórios neste período, o que (apenas) não fez sobre a carteira de crédito, o que se

deveu, somente, à circunstância de estar em curso, pela nova administração do BESA, o

sobredito levantamento, e não porque tenha pedido — ou sequer necessitado de fazer tal
trabalho para um qualquer compromisso peremptório de auditoria — e tal lhe tenha sido'
recusado. Não foi pedido, pois, como explicou Rui Guerra, a KPMG Angola estava dente

das insuficiências nesta matéria e.da intenção da nova gestão de superar, em definitivo, este

quadro estrutural de ausência de informação e documentação através de uma análise

detalhada da informação disponível '(que, como se viu, era incipiente e não foi

ultrapassada).

• O teor do relatório que a KPMG remeteu ao Banco de Portugal só a si

responsabiliza; porém, deste depoimento, prestado em audiência de discussão e julgamento

e sujeito a amplo e intenso contraditório, resulta infirmada, inequivocamente, a alegação da

KPMG ali vertida e mantém-se inalterada a conclusão de que não dispunha de informação

e documentação para avaliar e poder concluir pela adequação, a luz das IFRS/IAS 39, da

imparidade registrada pelo BESA sobre a respectiva carteira de crédito. Na verdade, com

todo o respeito e salvo melhor opinião, o que aquela alegação - infirmada de modo cabal

em juízo - inculca, no Tribunal, é a convicção de que o trabalho de análise e inventariação

que a administração do BESA teve que realizar (e para o qual não contou, nem a KPMG

ANGOLA ofereceu auxilio ou documentação) constituiu um pretexto da Recorrente para
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justificar a terceiros uma impossibilidade de análise que, na verdade, desde 2011, era

estrutural e não meramente conjuntural.

No que respeita .ao suposto "ajustamento" ao nível das contas consolidadas do

BPS, no pretenso valor de 100 milhões de euros, que permitiu ultrapassar a reserva

incluída pela KPMG Angola sobre o valor do imposto industrial reconhecido pelo BESA,

veio tal versão a ser infirmada por depoimentos, prestados ern audiência de discuSsão e

julgamento, que esclareceram que, verdadeiramente, não se executou nem teve lugar, nem

na auditoria de 2012 nem em qualquer outra, um ajustamento desse valor, ou sequer de

um valor próximo do mesmo. Senão vejamos.

Confrontada em juízo, com o documento de folhas 2165 dos autos, reconheceu

Inês Viegas que, o valor desse ajustamento no exercício de 2012 foi de apenas cerca de 8

milhões de euros. Esclarece-se que, por ajustamento, pretende-se significar o valor que, à

semelhança do que sucede quando se regista uma imparidade sobre um crédito num

determinado exercício, .teve um impacto efectivo nos resultados desse exercício do

BES. Ora, acabou por reconhecer a depoente, o invocado ajustamento - que no ano de

2012 foi apenas de 8 milhões - de 100 milhões era, afinal, o valor acumulado em balanço,

representativo da soma de todos os ajustamentos que sobre essa temática foram sendo

feitos em anos anteriores. Isto mesmo foi confirmado, também, pela testemunha Pedro

Guerreiro, cujo depoimento pela espontaneidade e isenção mereceu a credibilidade do

Tribunal.

Finalmente, quanto à alegação de que os fatores suscetíveis de conduzir à inscrição

de uma reserva por limitação de âmbito podem ser superados por via de ajustamentos

contabilísticos, não se alcança, com todo o respeito, como é tal «sugestão» conforme com a

normatividade.
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Com efeito, quer em matéria de auditoria, quer em qualquer outra atividade a falta

de informação (reserva por limitação de âmbito) é isso mesmo: insuficiência de informação

para daí extrair corolários ou consequências.

E ainda menos se compreende como, num cenário de incompletude e falta de

informação, fosse possível propor um ajustamento contabilistico. Cabe perguntar quais

seriam as bases de julgamento do auditor para esse efeito: quais as premissas, métrica e

dosimetria de um tal ajustamento quando, para isso, pela natureza das coisas - reserva por

limitação de âmbito - não há informação? Com todo o respeito, seria o mesmo que

explanar, em sede de sentença, a fundamentação sobre a escolha e dosimetria de aplicação

de uma pena á urn arguido, quando, em momento hermenêutico necessariamente

precedente, se não apuraram fatos suficientes para concluir pela sua responsabilidade penal.

Por último, quanto à alegação de que «no primeiro ano» não há lugar a registo de

imparidade trata-se. matéria de direito, concernente à aplicação da IFRS/ IAS 39. Sem

prejuízo, merece apreensão tal alegação, pois que, no limite, parece estar lhe subjacente o

entendimento da Recorrente de que, porque ocorridos no «primeiro ano» do crédito, então,

factos, como a insolvência do devedor ou outros susceptíveis de, à data do Balanço,

implicarem perdas de valor avultado, simplesmente não eram registrados no exercício

contabilistico em causa.

A Recorrente, pela sua longa e abrangente experiência funcional, não pode deixar

de saber que lhe compete, à data de cada balanço, avaliar, para os créditos significativos, a

existência de indícios de imparidade e estimar o valor dessa imparidade, caso se depare com

esses indícios. Isto é, na medida em que tais créditos se achem compreendidos na amostra

selecionada, então, caberia ao auditor formnlar um julgamento sobre a existência de

indícios de imparidade e adequação do valor estimado pela entidade auditada. E, caso o

auditor não lograsse obter informação que lhe, permitisse fazer essa avaliação, deveria,
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como a Recorrente bem sabe, extrair daí as devidas consequências, pois que lhe compete,

desde logo, atuar com ceticismo quanto aos créditos registados no balanço, devendo,

inclusive, indagar se constituem, de facto, um activo, o que , no caso do BESA, assumia

particular acuidade, dado que, como reconhecido pela Recorrente, existiam severas

limitações no controlo interno do banco, o que agudizava os riscos de distorção material.

Conclui-se, assim após cotejo crítico e detalhado do sobredito acervo documental

junto aos autos, pela demonstração, dos factos narrados na decisão administrativa e acima

discriminados, com fundamentos aí explanados, conjugados com a prova produzida cm

julgamento.
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Deluonsfrai'õesfinaurrinis indiPiduais do 13135 (exenitios de 2012 e 2013): da olileuyào de nropa, adequada e sulidenk, de
suporie à palori,zação da ill1)Inidade da 'villa (saldo) a 'weber (fados 435494 e 717-819)

Ainda na temática da prova de auditoria, respeitante às demonstrações financeiras

individuais do BES, relativas aos anos de 2012 e 2013 (factos 435-494 e 777-819 da decisão recorrida),

importa, complementando o que antecede, expender ulterior fundamentação quanto aos

elementos de prova que conduziram à convicção do Tribunal para considerar esta

factualidade demonstrada, cotejando., particularmente, a não obtenção de prova de

auditoria, apropriada e suficiente de suporte à adequada valorização (imparidade) da «conta

a receber do BESA» e dos «créditos do BES sobre o

Também nesta sede, a prova a partir de qual o tribunal edificou a sua convicção para

considerar integralmente demonstrados os factos narrados na decisão

condenatória, assume, no essencial, natureza documental.

Vejamos.

A conta a receber d BESA constituía o principal activo desse Banco.

O BES, por seu turno, não reconheceu imparidade sobre os créditos por si detidos

sobre o BESA e não efectuou análise formal sobre a imparidade dos créditos detidos sobre

o BESA, não tendo avaliado a existência de prova objectiva de imparidade, nem estimado o

valor da imparidade a essa exposição. E a conclusão de que o devia ter feito, dado que

estava em causa um valor de exposição creditícia do BES ao BESA (2.840.789 milhares de

euros) significativamente superior à materialidade global definida pela .Recorrente no

âmbito e para efeitos da auditoria às contas individuais do BES (€ 12.000.00,00), resulta do

que se vai detalhar de seguida.

Estava, por isso, em causa, aquilatar se a Recorrente obteve a informação necessária

para avaliar e concluir sobre a adequada valorização do principal activo desse Banco, a fim
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de aquiescer devidarnente da sua real posição financeira, atento o impacto negativo que o

registo de imparidades adicionais sobre tais créditos podia ter no Balanço e nos resultados

individuais do BPSA e nos respectivos rácios de capital.

A conclusão de que a Recorrente tinha conhecimento da existência de indícios de prova

objectiva de imparidadé dos créditos do BES sobre o BESA decorre da conjugação da

vasta prova documental junta aos autos a este respeito, destacando-se, nomeadamente, os

documentos • de fls. 1004-1186 (linhas de mercado monetário, de curto prazo,
sucessivamente renovados entre 2009-2012, com aumento progressivo de valor), fls. 1144v

e 6403 (valor da exposição do BES ao BESA sucessivamente aumentado e perfazendo, em

31.1.2.2012, 2.189.164 milhares de euros), fls.1517 (fluxos de caixa operacionais negativos

ao nível individual e consolidado), fls. 2816 (análise detalhada sobre a liquidez intragrupo,

com comparação com Janeiro de 2013, da situação de tesouraria do BESA de valor

negativo de 3,856 milhões de euros, naquela data), fls. 1649 (balanço do BESA para contas

consolidadas, antes de ajustamentos de consolidação), fls. 4978 (dívida do BES ao BESA

cerca de 40 por cento do valor do passivo total do BESA), fls. 1404v e 1705v (aumento do

crédito a clientes (bruto) do BESA), fls. 1705 (aumento do crédito concedido pelo BESA a

clientes superior a 1500 milhões de USD ano), fls. 7926 (rácios de transformação

aumentaram de 131 por • cento em 2010 para 185 por cento em 2012), fls. 1522v
(diminuição do montante investido pelo BESA em instrumentos de dívida angolana em

decorrência de ter sido atingida a maturidade de parte desses activos), fls. 3443v (BESA

estava em incumprimento dos critérios de elegibilidade exigidos pelo BNA quanto aos

montantes mínimos de reserva mínimas de caixa), fls. 3443-3458 (carta enviada pelo BNA

ao BESA, para a reRli7ação, em 2012, de um aumento de capital, não inferior a 1,5 mil

milhões de USD), fls. 1705 (inscrição de valor de provisões para créditos vencidos e

liquidação duvidosa de.2 por cento do valor total do crédito a clientes concedido pelo

BESA), fls. 1649 (o valor do crédito a clientes do BESA representava 66 por cento do valor

total do activo reconhecido no balanço do banco).

612



goka.41
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

i° Juízo — J1
Pr.Do Município, Ed Ex -Escola Prática de Cavalaria

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

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

A prova testemunhal, produzida em juízo, também foi em sentido consonante com, o

teor daqueles documentos, particularmente o depoimento de Rui Guerra, que caracterizou

a situação por si encontrada no Banco (ainda em 2012) Como «muito dificil», não

escamoteando que o nível de incumprimento junto do BNA e a ausência de liquidez eram

de tal monta que se lhe afigurou poder estar em cáusa a solvabilidade do BESA. O que,

repete-se, é impressivarnente corroborado pela emissão da garantia soberana, em

31.12.2013, no montante de 5,7 mil milhões de USD para protecção de crédito concedido

pelo BESA.

A este propósito, afirmaram, ern juízo,. o Legal representante da Recorrente, Inês

Viegas, Fernando Antunes e Bruno Gaspar que a Recorrente não teve, à data dos factos,

conhecimento. de factos que iniciassem problemas na situação financeira do BESA. Para

tanto, alegaram que, a conjugação dos seguintes indicadores, suportava a sua conclusão de

inexistência de indícios de imparidade na exposição creditícia do BES ao BESA, o que, só

por si, arredava• a necessidade de realinr testes obre a existência de imparidade dessa
exposição: o valor do capital próprio do BESA era de 824.656 milhões de USD, o rácio de

solvabilidade do banco era de 10% e, em 31.12.2012, o BESA registava resultados líquidos

positivos.

Donde, afiançaram os depoentes, para efeitos de auditoria sobre as demonstrações

financeiras individuais do BES, a Recorrente, pôde concluir, com razoável grau de

segurança, não existirem indícios de prova objetiva de imparidade dos créditos detidos pelo

BES sobre o BESA QU risco de inadequada valorização (imparidade) desse ativo.

Apreciando criticamente, enfatiza-se que, nesta análise, não colhe, como pugnado pela

Recorrente, que cada urn daqueles indícios só por si — individualmente analisado - não
justificava a elaboração de. um teste formal sobre a existência de imparidade nessa

exposição. É que, recorde-se e como foi explicitado pela Recorrente, a actividade de

auditoria norteia-se, de um lado, por um princípio de cepticismo face à informação que é

apresentada ao auditor; e de outro lado, opera a partir do cotejo de evidências múltiplas,
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conjugadas e concatenadas entre si, sendo que, a dúvida perante situações susceptíveis de

comportar risco de distorção material (como era o caso) demandam a conclusão de que,

naquele quadro de evidências cumulativas, a Recorrente não podia, com razoável grau de

segurança, concluir que inexistiam indícios de prova objectiva de imparidade dos créditos

detidos pelo BES sobre o BESA.

A Recorrente tinha conhecimento de um conjunto de indicadores e rácios que lhe

impunham uma análise integrada e conjugada, não se podendo cingir à análise isolada de

um ou outro indicador relativo. •

Com efeito, é certo que os rácios de capital são indicadores relevantes para a avaliação

da robustez/solvabilidade de'um Banco; porém, como a Recorrente bem sabe, devem ser

conjugados com indicadores como a liquidez e a rendibilidade, o que impunha a

compreensão do grau de alavancagem do BESA e a aferição da qualidade dos activos do

Balanço.

Por outro lado, a natureza da exposição do BES ao BESA, corporizada em linhas de

mercado monetário sendo só por si e individualmente considerada, aceita-se,

perfuntoriamente inócua, já não o seria se a Recorrente tivesse, como podia e devia,

àtentado que essas linhas de mercado tinham um prazo curto, mas que foi sucessivamente

'renovado (indiciando dificuldades de liquidez) e que, paralelamente, os montantes de

exposição também foram incrementados. Mais: o montante de exposição em si mesmo e só

por si tinha um valor deveras superior à materialidade definida pela Recorrente (2.840.789

milhares de euros), pelo que, cabia à Recorrente ponderar o risco com que se confrontava

em matéria de valorização (imparidade) do activo.

Ora, além do conhecimento dos documentos que antecedem, a Recorrenté tinha

conhecimento das preocupações reveladas pelo Conselho de Administração e pela

Comissão executiva do BPS sobre a evolução da situação financeira do BESA (ao longo do

exercício 2012) quanto ao crescimento do rádo de transformação (isto é, a relação entre os
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depósitos e o crédito concedido), como resulta documentos constantes a fls. 7357-7364,

maxime 7360v; 7836-7852v, maxim 7848; 7866-7879v, maxime 7878; 7883-7897v, maxim

7895v; 7898, 7913, maxim 7910v; 7914- 7930v,maxime 7926; 7931-7936v, maxime './33 dos

autos, que consistem em atas do Conselho de Administração e da Comissão Executiva do

BES.

Analisemos, com maior detalhe.

De acordo com a ata de reunião do conselho de administração do BES, de 27 de

janeiro de 2012 (fis. 7836-7852v, v.g. 7848):

«0 Dr. Ricardo Espírito Santo Silva Salgado informou o Senhor Doutor _Alvaro sobrinho que o

BES Angola deverá doravante redu# o rácio de leverage para se enquadrar dentro da política do

BES. Portanto, o crédito não deverá continuar a crescer a esté ritmo e os depósitos foram de beneficiar

de um maior Progresso.»

Resulta da ata da reunião da comissão executiva do BE, de 19 de julho 2012 (us. 7360)

que:

«0 Dr. Amílcar Morais Piles informou em seguida a comissão executiva de que o BES Angola

informou ter contratado a McKinsey com vista a apoiar a elaboração de um plano estratégico de

desenvolvimento da actividade aquele banco a médio prazo, tendo em vista v.g. Que aquele banco

venha a reds* o seu rácio de Tran.rormação para níveis em torno de 100% melhorando

concomitantemente à sua estruturafinanCeira e de balanço».

No mesmo sentido, na ata de reunião do conselho de administração do BES, ocorrida

em 17 de julho de 2012 (fls. 7895v), lê-se como segue:

< 0 Senhor Dr. Amílcar Morais Pires prosseguiu a exposição referindo que está em curso uma

revisão aprofundada de todas as unidades internacionais, com vista a optimkar as suas estruturas
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de balanço e capacidades de captação de financiamento local, em articulação com os objetivos globais

do Grupo BES promovendo simultaneamente o reforço dos seus níveis de rentabilidade. No caso do

BES Angola, em e.pecial, foi sublinhada a _necessidade de reduzir de modo
significativo 0 tácio de transformação de recursos em crédito (179% no final

do semestre agora findo). estando-se presentemente a elaborar um piano de
negócios em conformidade (..)";

Também na ata da reuniâo do Conselho de Administração do BES havida a 9 de

novembro de 2012 (fls. 7898-7913, maxime 7910v) pode ler-se o seguinte:

"0 Senhor Dr. Amílcar Morais Pires prosseguiu com a exposição referindo que está em curso uma

revisão aprofundada de todas as unidades internacionais, com vista a optimi.zar as suas estruturas de

balanço e capacidades de captação de financiamento local, em articulação com os objetivos globais do Grupo

BES, promovendo simultaneamente o reforço dos seus níveis de rentabilidade. No caso do BES
Angola, em especial, foi sublinhada a necessidade de reduzir de modo significativo

o tido de transforma_çrio de recursos em crédito (17.3% no final de Setembro),
estando-se presentemente a elaborar um plano cm conformidade (...)."

Na ata da Reunião na ata da reunião do Conselho de Administração do BES havida a

1 de fevereiro de 2013 (fls. 7914-7930v, maxime 7926), pode igualmente ler-se que:

"A Senhora Dra. Paula Ferreira prosseguiu a exposição referindo que está em curso uma revisão

aprofundada de todas as unidades internacionais, com vista -a optimi.zar as suas estruturas de balanço e

capacidades de captação de financiamento local, em articulação com os objetivos globais do Grupo BES

promovendo simultaneamente o reforço dos seus níveis de rentabilidade. No caso do BES Arorla. em

epccia/. 1'i sublinhada a necessidade de reduzir de modo sis,nflicativo o rácio dc transfOrmacão de recursos

em crédito (191% no final de dezembro pp„), estando-se presentemente a elaborar urn plano de negócios em

coOrmidade ( . . ) ".
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E da ata da Reunião do Conselho de Administração do BES havia- a 1 de março de

2013 (7931-7936v, max/me 7933), resulta que o:

"0 Senhor Dr. Amílcar Morais Pires, por :feu turno, esclareceu que o BES Angola está

presentemente a atravessar um processo de ajustamento, iniciado com a renovação da sua Comissão

Executiva, no final do ano passado. Com esse fito, está-se a desenvolver um trabalho de reposicionamento

do Banco junto da sua base de clientes locais e das empresas portuguesas presentes no país ou que para ele

exportam bens e serviços. Em paralelo, está-se a procurar ajustar a ,gestão financeira e de

balanço do BES Angola. equilibtando o crescimento do crédito e dos recursos

optímizando as fontes de financiamento e o respetivo custo com vista a melhotar o

resultado financeiro do banco. A concluir, o Senhor. Dr. Amílcar Morais Pires sublinhou que

este trabalho deverá começar a produir resultados ao longo do 1° semestre do ano em curso, contando _frier

apresentar brevemente a este Conselho de Administração um ponto de situação aprofundado sobre a

evolução do BES Angola.".

Donde, da conjugação crítica daqueles documentos, resulta inequívoco, que o rácio

de transformação do BESA era, à data dos factos, um dos temas abordado nas reuniões do

Conselho de Administração e da Comissão Executiva do BES, e o seu incremento,

assumidamente um motivo de preocupação expresso nas reuniões daqueles órgãos.

Por conseguinte, também tal acervo de factos era do conhecimento da Recorrente,

dado que, como resulta, desde logo, das referidas atas das reuniões do Conselho de

Administração do BES, a Arguida encontrava presente nessas reuniões, representada por

Silvia Gomes.

No que tange aos factos atinentes ao conhecimento da KPMG de que a) "o BNA

ir!formou a KPMG Angola, emfivereiro de 2012, que: i) tinha a expectativa de que era necessário um

reforço signOcativo das provisões para crédito do BESA; ii) pretendia deixar de financiar o BESA; iii)

duvidava da conCretkação efetiva do plano de liquide apresentado pelo BESA (sobretudo no que

respeitava à venda dos imóveis pelos valores apresentados); iv) pretendia ter uma equipa permanente nas
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instalações do BESA já a partir desse ano; v) pretendia proibir o BESA de distribuir dividendos (com

Oitos sobre os resultados de 2011); vi) havia comunicado formalmente ao BESA a necessidade dum

aumento de capital em 2012, entre 1,5 e 10 mil milhões de USD"; b) "[a] KPMG tinha conhecimento

de que, em novembro de 2012, a KPMG Angola continuava a aguardar que o BESA lhe diJponibilkasse

uma cópia da carta enviada (ao BESA) pelo BNA, a respeito da necessidade de realkação, em 2012, de

um aumento de capital, de montante não inferior a 1,5 mil milhões de USD", resultaram

demonstrados da conjugação dos elementos probatórios que se passa a detalhar

criticamente.

Em primeiro lugar, .concorreram para a convicção dó Tribunal os depoimentos

prestados pelas testemunhas:

i. Liliana Vanessa Assua Lopes (cf. autos de declarações a fls. 5950-5968, maxim 5961, linhas

1-6, 10-12), revelando conhecimento direto dos factos objeto dos autos;

ii. António Filipe Dias Fonseca Brás (cf. autos de declarações a fls. 5897-5908),

revelando conhecimento direto dos factos objeto dos autos.

Tais depoimentos são coerentes entre si e encontram-se complementados e

corroborados por documentos, assim logrando merecer a credibilidade do Tribunal, a

saber: i) documento constante a fls. 5610-5615, maxime fls. 5614 dos autos, que consiste

num documento, em formato de apresentação poweToint, com informação respeitante às

auditorias realizadas sobre o BESA com referência ao exercício de 2011, que se encontrava

na posse da Arguida; ii) documento constante a fls. 5624-5624v dos autos, que consiste

num documento com informação respeitante a uma reunião reAlizada, em 15 de fevereiro

de 2012 Corn o Banco Nacional de Angola, também encontrado na posse da Arguida.

Neste conspecto, resulta, desde logo e de modo impressivo, do cotejo crítico do

documento constante a fls. 5624-5624v, a seguinte informação, corroborante da condusão
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que acima se perfilhou sobre a demonstração integral deste acervo factual: "Apectos mais

relevantes da reunião mantida com o BNA no dia 15 de fevereiro de 2012:

. O BNA tem a expectativa de que é necessário um reforço sign«icativo das provisões para crédito do

BESA

. Pretende deixar de financiar o BESA

. O BNA duvida da concretização efectiva do plano de liquidez apresentado pelo BESA (sobretudo

no que 'venda dos imóveis pelos valores apresentados).

A execução do plano está prevista ocorrer durante o 1.° semestre de 2012

. Pretende ter uma equOapermanente do BNA nas instalações do RESAjá a partir deste ano;

. Pretende proibir o BESA de distribuir dividendos (com efeitos sobre os resultados de 2011);

. Comunicou formaimente ao BESA a necessidade dum aumento de capital do
Banco em 2012 (entre 1,5 biliões e 10 biliões de USD— não está quantificado ainda) —

aguardamos que o BESA nos dispo.nibilize uma cópia dessa carta."

Outros aspetos relevantes:

. No final do més de fevereiro o BESA vendeu cerca de 400 milhões de títulos de divida publica (ao

par) ao BNA

. Durante o corrente ano o BESA procedeu à abertura da subsidiária em Braaville (não foi dada

nota deste evento ao RNA) ".

Tal documento encontrava-se na posse da Arguida (cfr. certidão a fis. 5838-5845 dos autos),

tendo, evidentemente, assim inculcam as regras da experiência comum e da normalidade

social, conhecimento daquela informação.
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O sobredito documento acha-se, ainda, complementado e corroborado pelo

documento junto a fls. 5610-5615 (maxime fls. 5614) dos autos,,datado de 19 de novembro de

2012, intitulado

"Banco Espírito Santo Angola, S.A I Assuntos críticos com referência à auditoria de 31 de

deembro de 2011 I Draft',na posse da Arguida, onde se pode ler:

"No decurso das reuniões inantidas com o ~A. foi-nos transmitido que foi

formalmente comunicado à Administração do BES a necessidade dum

aumento de capital por parte do Banco durante o ano de 2012, num montante

ainda não determinado, mas não inferior a 1,5 biliões USD. À data deste documento,

continuamos a aguardar a disponibilização duma cópia da carta enviada ao

BESA pelo BNA a este respeito."

Sobre tal documento, sua génese e enquadramento, esclareceu a testemunha Liliana

Lopes (à data dos factos, colaboradora da Arguida e um dos membros da equipa de

trabalho responsável pela auditoria sobre o Grupo BES denominada "Group Engagement

Team"):

"Este documento contém o resumo das conclusões da equipa de auditoria e é preparado pela

equOa para apresentação das conclusões, pelos sócios da KPMG, ao BESA Quanto a este

documento, eu trabalhei os elementos constantes dos quadros, sendo o documento revisto e

finalkado pelo senior manager (Vr. Filipe Brás), que depois o remetia para os sócios (Dra.

Inês Viegas, Dr. Fernando Antunes e creio que, a partir do final de 2012, também a Dra.

Inês - cf. auto a fis. 5950-5968, maxime 5961, linhas 1-6.

E, especificamente interrogada sobre se a equipa da KPMG responsável "pela

auditoria sobre as contas do BES referentes a 2012, incluindo os sócios da KPMG que

integravam e/ou acompanhavam essa equipa, teve acesso a esse documento, Liliana Lopes

reafirmou que:
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"Sim, como já tied, eu colaborei na sua elaboração, o Dr. Filipe Brás reviu e finaliou e

remeteu ao Dr. Fernando Antunes, à Dra.lnis Vieos e creio que também à Dra. Inês Filipe. " - cf. auto

inquirição de Liliana Vanessa Assua Lopes a fls. 5950-5968, maxime 5961, linhas 10:12. •

Revisão e envio que, apesar de Filipe Brás — à data também colaborador da Arguida e

membro da equipa de trabalho responsável pela auditoria sobre o Grupo BES - não ter

confirmado expressamente, na medida que referiu não se recordar de'sse documento em

concreto, não pode ser negado, na medida em que aquela testemunha, quando confrontada

com o mesmo e questionado sobre a .respetiva finalidade, afirmou que: "Estes:documentos

eram preparados para dar codeoimento àNuit.g central para eleitos de cotisolida(ão do BESA no BES.

- cf. auto inquirição António Filipe Dias Fonseca Brás a•fls. 5897-5908, maxime 5907, linhas 29-30, 5908, linhas 1-

4.

Deste acervo de elementos probatórios, de natureza pessoal e documental, resulta

evidenciado que:

i. Em 15 de fevereiro de 2012 teve lugar uma reunião entre o BNA e a KPMG

Angola, tendo, nessa reunião, a KPMG Angola sido informada do referido no

documento a. fls. 5624-5624v dos autos.

ii. A KPMG Angola, como se refere no documento a fls: 5624-5624v dos auto,

aguardava que o BESA disponibilizasse cópia da carta que lhe havia sido remetida

pelo BNA a propósito da necessidade de realização do aumento de capital, de

montante ainda não determinado, mas não inferior a 1,5 biliões de USD. O que é

corroborado, em particular> pelo facto de, no documento a fls. dos autos, em cuja

elaboração e revisão participaram colaboradores da Arguida destacados à auditoria

sobre o BESA (com referência ao exercício de 2011 e 2012) e que integravam a

equipa de auditoria do Grupo BES (maxime, Liliana Lopes e Filipe Brás), se fazer

também referência o BNA ter comunicado `formalmente ao BESA a necessidade dum
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aumento de capital do Banco em 2012 (entre 1,5 biliões e 10 biliões de USD não está

quantificado ainda)", e de a aguardamos que o BESA nos disponibilize uma

cópia dessa carta,",

Em novembro de 2012, a KPMG Angola continuava a aguardar que o BESA lhe

disponibilizasse uma cópia da carta enviada (ao BESA) pelo BNA, a respeito da

necessidade de realização, em 2012, de um aumento de capital, de montante não

inferior a 1,5 mil milhões de USD;

iv. A Arguida tinha conhecimento dos factos supra descritos.

A este propósito, por que vem mencionado pela Recorrente, importa afirmar que,

contrariamente ao por si alegado, o relatório do BNA sobre o Risk Assessment ao BESA e o

memorando da conferência realizada, em 6 de julho, entre o Banco de Portugal e a BNA

com vista a discutir esse relatório (cf. Os.  9387-9409  dos autos), não .contêm informação

contraditória com a que resultou provado ter sido transmitida, em 2012, à KPMG Angola e

ser do conhecimento da Arguida (à data em que esta emitiu a sua opinião sobre as

demonstrações financeiras individuais do BES referentes ao exercício de 2012).

Na verdade, cotejados aqueles elementos com detalhe, constata-se que:

à) No relatório de Risk Assessment, a propósito do "Assessment of the financial position!

R.e,gulatoy capital', consta a informação de ter sido atribuída ao BESA uma

classificação de 3 (de entre 1 a 4), o que, segundo o mesmo documento, se traduz:

"Material risk - The probability of negative impacts on the profitability and/or the
prudential elements of the group or its entities as a consequence from the current

and expected risk factors is significant. The entity's risk control thus requires

supervisory attention";
b) No relatório de Risk Assessment, a propósito do "Assessment of the business and risk

strategy, risk tolerance/appetite", no âmbito do qual foi avaliado o plano de negócios

do BESA (para o, período de 2012 a 2017), consta a informação de ter sido
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atribuída ao BESA urna classificação de 3 (de 1 a 4), o que, segundo o mesmo

documento, se traduz no seguinte:"Material risk - The probabilipl of negative impacts on

the profitabi% and/or the prudential elements of the group or its entities as a consequence from

the current and expected risk factors is signficant. The enti's risk control thus requires

supenisoy attention";

c) No memorando da conferência realizada entre o Banco de Portugal e o BNA

refere-se ter o BNA informado que: ."a sua actividade [do BESA] expandiu-se por

aplicações de médio e longo e prazo financiadas por recursos de curto prazo, o que provocou um

desequilíbrio grave da estrutura de balanfo, situação que recentemente se tem vindo a

alterar'', e que "o grande objetivo do plano [o novo plano financeiro para o quadriénio 2013-

2017] é o reequillbrio do balanço, dado que neste momento o tido de
transformação do BESA se situação na ordem dos 200% (média do sistema

66%) e os rácios de liquidez geral e imediata estão abaixo da média do

sistema".

d) Sendo certo que no memorando da conferencia telefónica realizada entre o Banco

de Portugal e o BNA refere-se ter o BNA informado o Banco de Portugal que

"pretendem [o BESA] alienar ativos, nomeadamente a carteira de imóveis por recuperação de

crédito, a qual assume uma dimensão significativa", a verdade é que tal informação não é

incompatível com o facto de, em fevereiro de 2012, o BNA ter informado a

ICPMG Angola de que tinha dúvidas sobre a alienação pelo BESA de um

conjunto de imóveis pelos valores indicados por esse banco no plano de liquidez

apresentado ao BNA. Acresce que, como resulta do referido memorando da

conferência telefónica realizada entre o Banco de Portugal e o BNA, o plano de

financeiro em execução e a que o mesmo se refere, no qual se previa a alienação

de imóveis por recuperação de crédito, respeitava ao quadriénio 2013-2017, ou

seja, como resulta do próprio documento, tratava-se de um "novo" piano

financeiro;
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e) Não obstante no memorando da conferência telefónica realizada entre o Banco de

Portugal e o BNA referir-se ter o BNA informado o Banco de Portugal que "o

BESA prevê realkar um aumento de capital no final do corrente ano, a subscrever pelos atuais

acionistas, no montante de 500 MUSD", a verdade é que também esse facto não é

incompatível com o facto de, em 2012, o BNA ter transmitido à KPMG Angola

que havia comunicado ao BF -SA a necessidade de realizar um aumento de capital

de valor ainda não determinado mas não inferior a 1,5 biliões. Verdadeiramente, o

facto de o BESA ter realizado, em 2013, um aumento de capital, e ainda que esse

aumento se tenha verificado por um valor inferior ao valor mínimo que resultou

provado ter sido foi dado a conhecer à KPMG Angola pelo BNA, não afasta,

antes reforça, a pIausibilidade da verificação deste facto.

f) Por último, sendo certo, como alega a Recorrente, que no memorando da

conferência telefónica realizada entre o Banco de Portugal e o BNA se refere ter o

BNA informado o Banco de Portugal que: "o BESA tem uma carteira muito

sigtgficativa e com baixa sinistralidade, dado que a maioria foi concedida ao Estado e/ ou a

empresas públicas angolanas, tendo em consequéncia crédito vencido pouco signOcativo. O BNA

considera ainda que o seu nível de provisionamento é suficiente", a verdade é que se

desconhece — nem a Arguida alegou ou produziu prova nesse sentido. Mais a mais

quando, conforme detalhadamente, já se expôs supra:

(i) com referência ao exercício de 2012, e à semelhança do que se havia verificado

na auditoria sobre o exercício de 2011, o próprio auditor do BESA — i.e. a
KPMG Angola — confessadamente concluiu e declarou na opinião pelo mesmo

emitida no relatório do auditor independente sobre as contas (locais) desse

banco não dispor de informação que permitisse concluir sobre a adequação, à

luz dos referencial contabilístico local (maxime, à luz do Aviso 3/2012 do BNA)

das provisões para créditos de liquidação duvidosa constituídas por esse banco,

nem informação de suporte apropriada e suficiente que permitisse testar os

juros associados à carteira de crédito do BESA, como resulta, quer dos
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reportes pela mesma remetidos à Arguida, quer das reservas pela incluídas na

sua opinião sobre as contas. (locais) do BESA referentes aos exercícios de 2011

e 2012;

(ii) Como explicou a testemunha Rui Guerra, "0 sistema informático tinha uma

particularidade, pois capitalizava automaticamente os juros vencidos. não

sendo possível identificar o valor dos créditos vencidos." (cf. 5265, linhas

17-20) au seja, sempre que os juros não eram pagos criar-se-ia

automaticamente (e sempre) um novo Crédito, existindo, assim,

ficticiamente muito pouco crédito vencido.

(iii) Quando, como consta na ata da reunião da assembleia geral do BESA de 21

de outubro de 2013, Álvaro Sobrinho declarou, no âmbito dessa reunião: "Que

no final do 2011 foi feita ao BESA uma inspeFio pelo Banco Nacional de

Angola,que culminou com o envio de urna carta, em 23 de novembro de 2011,

onde esta entidade comentava a excessiva concearração da carteira de

crédito do BESA, nomeadamente uma excessiva concentração de
créditos no Senhoral~1111

(iv) Quando, como resulta do depoimento prestado por Rui Guerra e das atas das

reuniões das assembleias gerais do BESA havidas a 3 e 21 de outubro de 2013,

depois de urn trabalho exaustivo de .análise e inventariação de informação e

documentação da carteira de. crédito. do BESA, levado a cabo pela Comissão

Executiva desse banco nomeada em junho de 2013, o banco, concluiu, com

base nesse trabalho, e com referência a 31 de agosto de 2013, que "(...) 80%
do total da carteira de crédito, cerca de 5,5 biliões de USD, sendo constituído

por um grupo de clientes onde existe um grau relevante de desconhecimento

por parte do actual Conselho de Administração relativamente à
identificação de mutuários, finalidade de utilização de créditos e
garantias obtidas pelo BESA. Por seu turno, o Bloco B representa cerca de

20%do total da carteira de crédito, cerca de 1,4 biliões de USD onde, contrariamente
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ao Bloco B, o actual Conselho de Administração pode informar os Senhores
Accionistas de que tem conhecimento efetivo sobre a identificação dos

clientes beneficiários dos créditos. tal como sobre o destinD dado aos

fwanciamentos e a identifickcio das garantias prestadas pelo BESA." e

que 'No total a carteira de crédito do BESA ascende assim a praticamente 7 biliões de

USD sendo que a esta data o capital vencido é 1.8 biliões de USD. e os

juros vencidos por mar juntamento com juros de mora é de cerca de

560 milhões de USD.
(v) Por último, face à informação e documentação, relativa às operações e

mutuários, que, no âmbito dos presentes autos, resultou provado não ter sido

obtida pela KPMG Angola no âmbito e para efeitos da revisão da carteira de

crédito do BESA, quer no que respeita à carteira de crédito denominada

"empresas", quer no que respeita a créditos de valor significativo

compreendidos na carteiraprivate.

Em face destes elementos, que traduzem a prática de atos próprios da Arguida,

verifica-se que tinha conhecimento:

a) Do valor pelo qual o BES relevou os créditos detidos sobre o BESA na rubrica

"Aplicações em instituições de crédito" do seu balanço individual, e apresentados na

Nota 41 (transações com partes relacionadas) às suas demonstrações financeiras

individuais relativas ao exercício de 2012, que era de 2.840.798 milhares de euros;

b) Que os créditos detidos pelo BES, a 31/12/2012, sobre o BESA, e reconhecidos

no respetivo balanço individual, compreendi= linhas de mercado monetário

(depósitos) no valor de 2.784.480 milhares de euros, e outros empréstimos e

aplicações subordinadas no valor global de 56.309 milhares de caws;
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c) Que o valor da exposição creditícia do BES ao BESA era (significativamente)

superior à materialidade global definida pela KPMG no âmbito e para efeitos da

auditoria às contas individuais do BES, que era de € 12.000.000,00;

d) Que os créditos detidos pelo BES sobre o BESA representavam cerca de 45% do

capital próprio (individual) do BES;

e ) Que o BES não reconheceu qualquer imparidade sobre os créditos pelo mesmo

detidos sobre o BESA;

f) Que o BES não efe,tuou, com referência a 31/12/2012, uma análise formal sobre

a imparidade dos créditos detidos sobre o BESA, não tendo avaliado a existência

de prova objetiva de imparidade, nem estimado a imparidade associada a essa

exposição;

g ) Que existiam indícios de prova objetiva de imparidade dos créditos detidos pelo

BES sobre o BESA, porquanto conhecia os factos acima descritos;

h) Da inciisponibilidade de informação necessária para aferir e/ou avaliar a (real)

posição financeira do BESA, e de outros factos geradores dúvidas sobre a

capacidade desse banco de, no futuro, gerar fluxos de caixa suficientes para

reembolsar a totalidade do valor devido, em 31/12/2012 ao BES, porquanto

conhecia os factós acima descritos;

1) Que a existência de imparidade nos créditos do BES sobre o BESA e o. respetivo

registo (da imparidade), a verificar-se, teria impacto nas demonstrações financeiras

(individuais) do BES (maxime, no respetivo balanço e resultados individuais), e

nos respetivos rácios de capital;

j) Que existia o risco de inadequada valbrização dos créditos detidos pelo BES ,sobre

o BESA, e que esse risco constituía um risco de distorção material das
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demonstrações financeiras individnais do BES referentes ao exercício de 2012,

•porquanto conhecia os factos acima descrito.

Não obstante, deter estas evidências cumulativas e ter conhecimento, directo e

presencial, de todos estes factos, a Recorrente:

a) Não efetuou, com referência a 31/12/2012, i) uma revisão de uma análise formal

efetuada pelo BES, sobre a imparidade dos créditos pelo mesmo detidos sobre o

BESA, ii) não avaliou a existência de indícios de prova objetiva de imparidade, iii)

não realizou procedimentos de auditoria para estimar a imparidade associada a

essa exposição (ou seja, para apurar a diferença entre a quantia escriturada desse

ativo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados);

b) Não realizou, no âmbito da auditoria sobre as demonstrações financeiras

individuais de 2012 do BES, procedimentos de auditoria e não obteve (e,

consequentemente, não analisou) informação que lhe permitissem concluir sobre

a recuperabilidade da totalidade do valor do crédito detido pelo BES sobre o

BESA em 31/12/2012;

c) Não obteve, relativamente ao saldo a receber do BESA, prova de auditoria,

apropriada e suficiente, documentada nos seus papéis de trabalho, de suporte à

asserção "valorização"; (ao não ter obtido prova de auditoria, apropriada e suficiente, sobre a

(adequada) valorização dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA a 31/12/2012 e relevados no

balanço individual do BES)

d) Não obteve, face à materialidade do valor do referido ativo (2.840.798 milhares

de euros) e ao risco de distorção material associado à sua inadequada valorização,

prova de auditoria, apropriada e suficiente, documentada nos seus papéis de

trabalho, para suportar a sua opinião de que as demonstrações financeiras

individuais do BES apresentavam, de forma verdadeira e apropriada, em todos os

aspetos .materialmente relevantes, a posição financeira do BES, em 31 de
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dezembro de 2012, o resultado das suas operações, o rendimento integral, os

fluxos de caixa e as alterações nos capitais próprios no exercício findo naquela

data, em conformidade com as NCA's, tal como definidas pelo Banco de.

Portugal;

e) Emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre a informação financeira contida nas demonstrações financeiras

individuais do BES referentes ao exercício de 2012, afirmando que "as referidas

demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos

materialmente relevantes, a posição financeira do Banco Espirito Santo, S.A., em 31 de

deembny de 2012, o multado das suas operações, o rendimento integral, os fluxos de caixa e as

alterações no capitals próprios no exercício findo naquela data, em conformidade com as NCA 's,

tal como definidas pelo Banco de Portugal e a informação nelas constante é completa, verdadeira,

atual, clara, objetiva e lícita".

Em síntese, confrontada com aqueles factos, à Recorrente competia, para poder

concluir com razoável grau de segurança sobre a adequada valorização dos créditos detidos

pelo BES sobre o BESA, efectuar procedimentos substantivos de auditoria, com o fito de

obter evidência adicional sobre a inexistência de imparidade nessa exposição.

Para isso, deveria ter procedido à análise da revisão feita pelo BES ou, na falta dela,

proceder por si à avaliação da imparidade, através, designadamente, de um teste edificado a

partir do plano de negócios do BESA ou de um plano de reembolso dos créditos detidos

pelo BES sobre essa sua subsidiária, aferindo da capacidade do BESA de, no futuro, gerar

fluxos de caixa disponíveis para liquidar a totalidade do valor de crédio que, a 31.12:2012 e

a 31.12.2013 the havia sido concedido pelo BES.

O que, porém, a Recorrente não fez.
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E, não se diga, corno pretende a Recorrente que tal teste era desnecessário e estava

dispensado por ter sido realizado um procedimento sobre a valorização da participação do

BES no BESA (isto é, a mera confrontação entre o valor da participação, o custo da

aquisição e o montante de capitais próprios do BESA). É que, como veio a reconhecer o

legal representante da Recorrente em juízo, na verdade mesmo esse procedimento

(interesse da participação do BES no BESA) seria inidóneo a demonstrar a inexistência de

imparidade, pois que, se o valor do crédito ao BESA devia ser considerado como

integrando i participação, então, da comparação entre o montante desse crédito e o valor

dos capitais próprios do BESA (em 2012 ou 2013) sempre resultaria indício de imparidade.

Não sobreveio, por isso, em juízo, qualquer elemento probatório que pusesse em

crise a prova, pessoal e documental, anteriormente coligida e que, neste segmento,

suportou a decisão condenatória ora censurada.

Conclui-se, assim após cotejo crítico e detalhado do sobredito acervo documental

junto aos autos, pela demonstração, dos factos narrados na decisão administrativa e acima

discriminados, com os mesmos fundamentos aí explanados.

Urna nota, final, sobre a prova produzida em audiência de discussão e julgamento,

mantendo-se o que já acima se explanou sobre a parca aptidão da prova de natureza

pessoal face à demonstração dos factos através da análise, crítica e conjugada, dos

documentos supra escalpelizados.

Sobre esta matéria além das Testemunhas já referidas cujo depoimento vem sendo

escalpelizado, cumpre apreciar criticamente depoimento de Mário Freire.

A credibilidade do seu depoimento encontra-se, com todo o respeito e salvo melhor

opinião, fragilizada, desde logo, por aquilo que, aos costumes, esclareceu ao Tribunal. Com

efeito, a testemunha é.subordinada da Recorrente e desempenhou, no âmbito da ação de
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inspeção levada a cabo pelo então supervisor CNSA junto da Recorrente, o papel de

interlocutor entre esse supervisor e a Recorrente. Por causa disso, segundo disse, assumiu

um papel premente na prepa'ração e apoio concedido ao legal representante da Recorrente

na definição da estratégia de interação com o supervisor, com reporte directo e norteado

para o esclarecimento dos factos objeto destes autos, que se iniciaram com a sobredita

acção de inspecção.

Sucede que, também esclareceu que exerceu funções na CMVM desde 1994 até

2012, data em que cessou as funções de Director da CMVM e passou a integrar os quadros

da Recorrente KPMG.

Ora o que, desde logo, contribuiu para a atenuação do nível de credibilidade que o

seu depoimento mereceu foi o seguinte: a testemunha apressou-se a invocar que embora,

àquela data, não existisse qualquer impedimento legal que obstaculizasse a sua transição,

direta e imediata, de cargo de direção da CMVM para a supervisionada KPMG, ainda

assim, «obrigou-se», ou seja, auto -impôs - e disso deu nota à direção da Recorrente - um

imperativo ético similar a uma espécie de «período de nojo». Isto é, durante um ano, por

autodeterminação sua, impôs-se e à KPMG a sua não envolvência. c participação em

quaisquer factos relacionados com investigações ou procedimentos emergentes da CMVM.

Sucede que, não obstante o invocado imperativo ético, afinal, verifica-se que se

envolveu, participou e conduziu, como apoio direto ao legal representante da Recorrente,

toda a estratégia de lidação da Recorrente com a Recorrida, a mesma Recorrida onde antes

exercera funções de supervisão de auditoria, respeitando estes factos, a factos

temporalmente balindos como tendo ocorrido quando efetivamente exercia funções de

direção na CMVM, aqui Recorrida. Não compreendeu, pór isso, o Tribunal exatamente em

que medida se traduziu o autoprodamado impedimento ético, pois que afinal, o depoente

acabou, precisamente, por prestar ao legal representante da Arguida apoio, estratégia e

orientação diretos na Defesa por esta, legitimamente, exercida quanto a factos imputados
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pela CMVM - anterior entidade patronal da testemunha - ocorridos quando este exercia,

precisamente, funções de direção na CMVM.

Assim, neste papel, a testemunha era o interlocutor da Recorrida junto da

Recorrente, disponibilizando sala para a inspecção, coordenando agendas e

disponibilizando o material, documental e informático, que a Recorrida julgava útil cotejar

na sua ação de inspecção, solicitações dirigidas e respondidas pela testemunha. A sua

envolvência encontra-se, ainda, refletida nos documentos que preparam a ação de

inspecção do CNSA levada a cabo junto da Recorrente, designadamente um documento

intitulado "possíveis questões", que revela a sua participação e contributos no esforço da

ReCorrente de antecipr as questões que o CNSA colocaria e os aspectos que pretenderia ver

dilucidados no decurso da ação inspectiva, para os quais a testemunha preparou princípios

de resposta — cfr fls. 5664v dos autos.

No demais, o seu depoimento encontra-se em linha com o depoimento do legal

representante da Recorrente, sendo que, não teve intervenção nos procedimentos de

auditoria desenvolvidos pela ICPMG Angola, razão porquc sobre isso não tem

conhecimento. A acrescer o seu depoimento, procurou ler nos documentos o argumentário

expendido pela Defesa, o que já se apreciou supra criticamente, reiterando-se não só a

imprestabilidade da prova pessoal para esse efeito, como, mais relevante, a auto-suficiência

da prova documental, conjugada e criticamente concatenada, para arredar in totum tal versão

dos factos.
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Finalmente, no segmento atinente à prova de auditoria, subsiste, ainda, a demonstração

dos elementos probatórios que levaram o Tribunal a considerar integralmente demonstrada

a factualidade a este respeito narrada na decisão condenatória (factos 495-518 da decisão recorrida e

820-851 da decisão recorrida).

Vejamos, pois.

Está, aqui, em causa, a análise levada a cabo pela Recorrente sobre a imparidade dos

créditos detidos pelo BES sobre o nas auditorias financeiras às

demonstrações financeiras individuais do BES, respeitantes aos exerçícios de 2012 e 2013,

e; em particular, a suficiência da prova auditoria, obtida pela Recorrente, para suportar a

sua conclusão sobre a adequação do valor da imparidade registada pelo BES sobre tais

créditos.

Para tanto, valorou-se, conjugada e criticamente, o depoimento de Ana Catarina

Barbosa André (cf. autos de declarações a fls. 5855-5896), que depôs com credibilidade e

isenção, demonstrando conhecimento direto dos factos objeto dos autos; Liliana Vanessa

Assua Lopes (cf. autos de declarações a fls. 5950-5968), que depôs com credibilidade e

isenção, demonstrando conhecimento direto dos factos objeto dos autos; António Filipe

Brás (cf. autos de declarações a fls. 5897-5908 e 5913-5941),que depôs com credibilidade e

isenção, demonstrando conhecimento direto dos factos objeto dos autos.

Neste conspecto, pela sua relevância, respinga-se o seguinte segmento do depoimento

da testemunha Ana André, quando questionada sobre:

(i) houve créditos concedidos a sociedades do que foram analisados pela

KPMG Angola, no âmbito da análise para efeitos das contas do BES, sobre a imparidade da

carteira de credito do BESA,?" declarou que "Recordo-me que olliMafe.zparte dos
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,grupos analisados." - cf. auto declarações de Ana André a fls. 5855-5896, maxim fls.

5886, linhas 16-19.

(ü) ipara além de devedor do BF -SA, era também, a 31112/2011 e

3111212012 devedor do BES. Sabe se a equipa da KPMG Angola (incluindo colaboradores da

KPMG alocadas a essas equOas) responsável pela análise da imparidade da carteira de cddito do

BESA pra efeitos das contas consolidadas do BES), com referência a esses exercícios, tinha

conhecimento desse facto? Quern tinha conhecimento?" declarou que "Sim. A Dra. Inês

Viegas tinha certamente conhecimento, porque me recordo de ouvirfalar nesse tema."

— cf. auto declarações de Ana André a ,fls. 5855-5896, maximfls. 5886, linhas 29-30:

Mais se concatenou tais depoimentos, designadamente, com os seguintes documentos:

memorando relativo à videoconferência realizada em 25 de fevereiro de 2013, entre a

KPMG (Fernando Antunes) e a KPMG Angola (Inês Filipe), datado de 25 de fevereiro de

2013 e assinado por Fernando Antunes (fls. 2982-2987); documento constante a fls. 5610-

5615, maxime fls. 5614 dos autos, que consiste num documento, em formato de

apresentação powerpoint, com informação respeitante às auditorias realizadas sobre o BESA

com referência ao exercício de 2011, e que se encontrava na posse da Arguida; documentos

a fls. 5632-5638 e 5716-5723 dos autos, os quais, como resulta do respetivo teor - e foi, de

.resto, confirmado pelas testemunhas Fernando Antunes' e Inês Filipem - consistem em

versões preliminares do memorando referido na alínea b) supra (ou seja, do documento a

fls. 2982-2987), e encontravam-se na posse da Arguida; documento a fls. 5610-5615 dos

autos (maximfls. 5611v), o qual encontrava-se na posse da Arguida e do qual resulta que o

BESA detinha, em março de 2012: (/) um crédito no valor de, pelo menos, 70.000 milhares

112 Cf. depoimento de Fernando Antunes a fls. 9569 (disco n.° 2), terceira gravação (FA3), 00:37:22-00:41:49,
00:44:08-00:49:46, 00:51:01-00:52:20; depoimento de Fernando Antunes a fls. 9569 (disco n.° 2), quarta
gravação (FA4), maxime minutos 00:50:50-00:54:57, 01:04:20-01:07:18),
'13 Cf. depoimento de Inês Filipe a 13s. 9593 (disco n.° 5), quinta gravação (IF5), maxime minutos 00:25:42-
00:37:45; depoimento de Inês Filipe a fls. 9600 (disco n.° 7), sétima gravação (IF7), maxime minutos 01:00:34-
01:04:38).
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de USD sobre a empresa que, de acordo com os registos

do BESA, se encontrava vencido há mais de 180 dias; (ix) um crédito sobre a empresa

no valor de, pelo menos, 40.293 milhares de

USD; in) no valor de

116.199.000,00 USD, e com colaterais associados valorizados em 52.800 milhares de USD;

no valor de 198.549 milhares de USD,

sem colaterais associados e/ou identificados;

98.880 milhares de USD, sem colaterais associados e/ou identificados; os

documentos a fls. 3224-3228; 3229-3231; 3232-3235, que correspondem às fichas onde se

encontra document.ada a análise levada a cabo pela Arguida sobre a imparidade do créditos

detidos pelo BES sobre as referidas entidades; fls. 3205-3211 (balanço individual do BES

referente ao exercício de 2013); 3212-3217, 3217-3223 (amostra da revisão da carteira de

crédito), DVD a fls. 4960, Dvd a fls. 499, fls. 2720-2857, fls. 2911-2922, 3218-3223; fls.

604-617; 618-632; 633-644; 1004-1186; 1722-1732; 1886-2057; 2115-2116; 2123; 2720-

2757; 2988-3027, 3157-3161; 3162-3172; 3173-3181; 3182-3190; 3191-3199, 3195; 3200-

320, 9423-9442

Não obstante o que antecede, a Recorrente concluiu pela inexistência de imparidade

adicional a registar nos créditos detidos pelo BES sobre as sociedades do

concluindo também que o valor de imparidade atribuído pelo BES era apropriado. Da

conjugação daqueles elementos resulta, porém, que a Recorrente não efectuou

procedimentos e no obteve (nem analisou) informação que the permitisse concluir sobre a

recuperabilidade do valor dos referidos créditos e, consequentemente, sobre o valor da

imparidade.

Não está em causa a adequação da imparidade registada pelo BESA sobre os referidos

créditos do mas sim o conhecimento pela Arguida de factos com impacto na
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avaliação, pela mesma, efetuada da adequação da imparidade registada pelo BES sobre

créditos detidos sobre empresas desses mesmo grupo.

Na fase administrativa e em juízo, testemunhas Inês Viegas e Fernando Antunes

declarar= não ter tido, através de elementos documentais ou pessoais, conhecimento de

factos que pusessem em causa a valorização efectuada quánto à imparidade dos créditos do

BES sobre o

Mais contrapuseram que, a Recorrente concluiu pela inexistência de imparidade

adicional a registar sobre os créditos de.tidos pelo BES sobre as várias sociedades do

e que o

valor de imparidade atribuído pelo BES (e correspetivo provisionamento) era apropriado,

com fundamento: no facto de não existir registo de incumprimentos, nem de incidentes

junto do Banco de Portugal; na informação, constante do Relatório e Contas da Rio Forte

SGPS, S.A., referente a 2010, de que, no decurso desse ano, a Rio Forte SGPS, S.A. havia

alienado a sua participação no (66%), por um total de 380 milhões de

euros, o que (no entendimento da KPMG) denotava um equity positivo, pelo que não era

expectável win perda para o Banco (BES)".

Especificamente, em juízo, Inês Viegas mencionou, em síntese, como segue:

- no âmbito da auditoria de 2012, a KPMG não dispunha de informação sobre a

venda da participação da Rio forte na incluindo sobre o respectivo comprador,

para além de que se encontrava divulgada no relatório e contas da Rio Forte. Isto é, não

tinha informação para além do valor da transação divulgado e de tal transação ter sido

divulgada como não tendo sido realizada entre partes relacionadas, desconhecendo quem teria

sido o comprador, qual a respectiva situação financeira e intenções sobre o negócio do

grupo e, em particular, sobre quais haviam sido os pressupostos com base nos quais o

comprador esteve disposto a pagar o valor de transação divulgado;
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- no decurso da auditoria sobre o exercício 2013, a KPMG tomou conhecimento,

nomeadamente no âmbito do trabalho de finalidade especial sobre a ESI que: afinal, a venda

da não se teria concretizado; esse grupo de empresas continuava a integrar o

perir:netro de consolidação da ESI; estariam em curso negociações tendentes a uma nova•
alienação a um comprador ainda não identificado; de acordo com um contrato em formato

rascunho (draft) e ainda não assinado, essa alienação seria realizada pelo valor de 128

milhões de USD (Isto é, um valor correspondente a cerca de 1/3 do valor divulgado em

2010);.

- para além disso, a Recorrente nada mais sabia sobre a suposta transação em curso,

designadamente sobre quem seria o pertence comprador, qual a sua situação financeira e

quais os pressupostos em que assentava o valor de venda, entretanto divulgado;

- não obstante tudo isto - agora «atualizado» pela informação de que a transação

afinal, segundo informação por si obtida, nem sequer tinha tido lugar - a Recorrente

bastou-se, no âmbito da análise sobre a atuação cl.a imparidade registrada pelo BES sobre os

créditos do com essa informação sobre a venda em curso; segundo disse, a

informação sobre a venda em curso era suficiente para suportar a conclusão de que não

existiam indícios de imparidade nesses créditos e que o teria capacidade

para gerar fluxo de caixa suficientes para reembolsar os créditos devidos ao BES. Ainda

neste âmbito, enfatizou, em sua defesa, que no âmbito do EiRICC 2, em particular na

análise do plano de negócios da ESI, a Price Water House assumiu, igualmente, a venda da

como efetiva, razão porque, nesse plano, reconheceu o valor correspondente à

transação em causa.

Analisando, criticamente, tais declarações e com todo o respeito, convocando, de

novo, tudo o que já se expendeu sobre o grau de ceticismo e independência que devem

nortear a atividade de auditoria, não podem tais declarações merecer credibilidade, à luz das

regras da experiência comum e da normalidade social.
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Com efeito, desde logo, importa ter presente que está em causa aferir o risco de

recuperabilidade de créditos de 'valor global superior a 180 milhões de euros, portanto,

valor materialmente relevante e suscetível de comportar distorções materiais.

Donde, em segundo lugar, não se compreende, face à materialidade do valor em

causa, como pôde a Recorrente bastar-se com a singela informação de uma suposta venda

de . M I R participação, assente em • pressupostos desconhecidos, de um lado; não

concretizada, de outro; e finalmente, cujo comprador era igualmente desconhecido. Isto é,

a invocada singela informação de «suposta venda da participação detida pelo Grupo

Espírito Santo no nada diz e — mais importante para a actividade de
auditoria e certificação de contas - muito menos assegura sobre aquilo que estava em causa

para a Recorrente, no âmbito dos seus trabalhos de auditoria: aquilatar a capacidade das

Emp.resas -do para reembolsarem os créditos de que eram devedores

perante o BES.

Na verdade, a alegação de uma suposta venda, em vias de se concretizar, nada mais

revela do que a existência de um acionista disponível para pagar ao detentor das

participações um determinado montante; contudo, isso em nada interfere (ou adiciona)

com a aferição, a cargo da Recorrente, da capacidade das sociedades devedoras para

cumprir o seu serviço de dívida, pois que, em virtude de tal operação nenhum Cash -Flow

adicional resultou para as mesmas.

Também não é idónea a inferir as conclusões supra perfilhadas quanto aos factos

provados, a convocação dos trabalhos da PWC realizados no contexto do ETRIC 2.

Desde logo, a PWC é um terceiro, estranho ao presente processo e à auditoria

conduzida e executada pela KPMG e que serviu de suporte à opinião por si emitida.

Por outro lado, como a Recorrente bem sabe, aqueles trabalhos tinham finalidades,

pressupostos e implicações deveras distintas.

638



Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
1° Juízo - J1

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

Telef: 243090300 Fax: 243090329 Mail: tribunal.e.supervisao@trilmaais.org.pt

Proc. n..° 290/20.2YUSTR

Nestes autos, o que está em causa - nisso divergindo, por completo, do âmbito,

escopo e metodologia empregues' no ETTRIC 2 - é a revisão áa imparidade de créditos

que incumbia ao auditor apurar ou seja, se as sociedades do11~1111 devedoras do

grupo BES, tinham, ou não, capacidade para fazér face ao serviço da dívida do BES. Não

estava, de todo, em causa (como naquele exer4io) apurar se a venda da iria, ou

não, ser concretizada e se o ganho proveniente dessa venda deveria, ou não, ser

considerado no balanço do vendedor, ou seja, a ESI.

Para a revisão da imparidade de crédito que competia à Recorrente efetuar, era

necessária a recolha e análise de mais informação do que a mera menção a uma putativa

venda da participação detida pelo grupo Espírito Santo (Rio Forte ou ESI)

designadamente, a obtenção de Demonstrações financeiras. (auditados o não

auditadas), do plano de negócios, ou de 'informação sobre a existência de garantias

associadas aos créditos, informação de que a Recorrente não dispunha, como resulta

das fichas de análise de imparidade juntas aos autos.

A Recorrente não logrou obter, junto do BES, tal informação, não dispondo, por

isso e em consequência, de elementos que atestassem a efetiva capacidade do devedor para

reembolsar os créditos, pois não detinha informação que permitisse concluir que aquelas

empresas tinham capacidade para gerar Fluxos de caixa suficientes para fazer face ao

serviço da dívida do BES.

Donde, não resta senão concluir que a Recorrente não obteve prova de auditoria slue

lhe permitisse concluir, com aceitável grau de segurança, pela inexistência de imp«aridades

adicionais a «registar sobre tais-créditos.

• E na verdade, da documentação junta aos autos resulta que, de facto, três meses
depois, o risco existente e que .a Recorrente optou por não mitigar (por não ter obtido

prova adequada e suficiente de suporte sobre a valorização destes créditos) inateriali7.ou-se:

639



4 4 5
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

1° Juízo - J1
Pr.Do Município, Ed Ex -Escola Prática de Cavalaria

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

Proc. n.° 290/ 20.2YUS'TR

1. Em reunião do conselho de administração do BES, ocorrida em 24 de julho de

2014 (três meses após a opinião da recorrente sobre as demonstrações financeiras do BES)

foi apresentado e discutido um documento designado «estimativa perde potencial para o

BES derivada do incumprimento do GES», no qual se menciona ter o BES recebido contas

não auditadas da que apresentavam uma situação líquida consolidada de 500

milhões de USD negativos (fls. 3236-3246, 3247-3250, 3251-3254);

• 2. 0 BES aprovou e divulgou no dia 29 de agosto 2014, o relatório e contas

intercalar consolidado e individual relativo ao primeiro semestre de 2014, no qual fez

constar a seguinte informação:

«existe urna exposição bruta de 297 milhões EUROS relativa ao que, segundo

informação prestada pelo grupo Espírito Santo terá sido vendido através de um processo que ainda

não se encontra encerrado, mas com conclusão prevista pára breve. Esta exposição foi objeto de uma

provisão na parte não coberta por colaterais no montante de 239 Milhões de euros.» 1890v);

3. Segundo a informação prestada pela Recorrente à equipa de Inspecção do CNSA,

vertida no e-mail datado de 24 de junho de 2016 (fis. 3114), o referido registo de imparidade

sobre os créditos do BES sobre a prendeu-se com o facto de

«no period° de fecho de contas do BES do primeiro semestre de 2014, que ocorreu desde o final de

junho Até final de julho de 2014, para além de dúvidas ,Quanto à data de concretização da venda

da entidade, surgiram também dúvidas Quanto aos termos em que essa venda poderia vir a ser

concluída, existindo infirmações de fontes internas do banco de que o comprador não iria assumir a

dívida da perante o BES.

Foi neste contexto que, já no final do primeiro semestre de 2014, o conselho administração do BES

julgou necessário considerar o crédito da 'orno estando em paridade, tendo reconhecido uma

perna pelo valor total do crédito (Os a dedução dos colaterais existentes.»

Conclui-se, assim, que não obstante a informação supra de que dispunha, a

Recorrente após, ter analisado, no âmbito da auditoria sobre as contas individuais do
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BES, a imparidade individual dos créditos concedidos pelo BES, através da "SFE

Madeira", às sociedades

não realizou procedimentos,

nem obteve (nem analisou) informação que permitissem concluir sobre a

recuperabilidade da exposição do BES às várias empresas do cujos créditos

foram por si analisados.

Não obstante, concluiu, com referência às. contas individuais de 2012 e 2013, pela

inexistência de imparidade adicional a registar nos créditos detidos pelo BES sobre as varias

sociedades do e que o valor de imparidade atribuído pelo BES (e

correspetivo provisionamento) era apropriado.

Não sobreveio, por isso, no decurso da audiência de discussão e julgamento, prova,

de natureza pessoal ou documental, que infirmasse o apurado na douta decisão recorrida,

conforme resulta, sem pretensão de exaustão, . dos elementos acima escalpelizados (tudo

susceptível de complementação com os demais elementos de prova juntos aos autos e

mencionados na decisão censurada).

Conclui-se, assim após cotejo crítico e detalhado do sobredito acervo documental

junto aos autos, pela demonstração, dos factos narrados na decisão administrativa e acima

discriminados, corn os mesmos fundamentos aí explanados, conjugados com o que

antecede.
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3. Da iOtwia(ao pirs/ada pehi KI),NIG ao GNS,4 rrkilini insiOciémia duciumw/d/ onleird de okidito do BES,i, por

nyen-weia aos exewhY.05 de 2011 e 2012

Neste conspecto, está em causa detalhar os elementos de prova que suportaram a

convicção do Tribunal no sentido de que, a KPMG Angola identificou uma série de

insuficiências documentais e limitações informativas referentes à carteira de crédito do

BESA (factos do conhecimento da Recorrente) que assim apreendeu e realizou que a

equipa de trabalho de campo e a KPMG Angola não tiveram acesso, no âmbito e para

efeitos da revisão efetuada sobre a carteira de crédito do BESA com vista a concluir sobre a

adequação da imparidade registada por esse banco (para efeitos de reporte ao BES, de

acordo com as IFRS), a informação e/ou documentação.

Remete-se para a análise crítica, da prova testemunhal e documental, que aqui se dá por

reproduzida. Sobre este segmento de facto, em particular, cotejaram-se, criticamente, os

seguintes documentos, sem pretensão de exaustão, que se mostram idóneos para a

demonstração dos factos: fls. 555-589, propostas de crédito e respectivas aprovações (fls.

5179-5186), contratos celebrados e assinados pelos clientes (fls. 5589-5608), demonstrações

financeiras (fls. 1703 a 1714), informação sobre os colaterais (fls. 2982-2987)

Destaca-se, apenas, a propósito da revisão efetuada sobre a irnparidade da carteira de

crédito denominada "empresas", o depoimento da testemunha Liliana Vanessa Assua

Lopes, que, a propósito dos créditos sobre os quais foi disponibilizada pelo BESA alguma

informação, esclareceu, entre outras limitações, que

"[e]m regra apenas tínhamos os contratos de crédito (que, recordo, não permitiam conhecer

a finalidade concreta do crédito), mas pão informação sobre o dossier de crédito. ou s_eía,

proposta, aprovasôes, etc, Para além disso, também não dispúnhamos de

ginformação sobre os Colaterais, situação financeira dos mutuários, etc" - cf. auto

inquirição de Liliana Vanessa Assua Lopes a fls. 5950-5%8, maxim fls. 5967 (linhas 21-29) e 5968 (linhas 1-2).
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No mesmo sentido, atenda-se ao depoimento da testemunha Ana Catarina Barbosa

André que:

Quando questionada sobre "que cálculos e respetivo detalhe que se refere o documento

a fls. 5589 e .ss. dos autos] eram necessários para permitir aferir a adequação daprovisão para crédito

numa perspetiva estatutária e económica (para efeitos das contas consolidadas do BES)?", referiu que

"Pelo que me lembro, o BESA não demonstrava de que forma calculava a imparidade e respetivo

provisionamento. Para as contas estatutárias era necessária informação sobre o número de dias de

incumptimento, total de crédito, colaterais, juro corrido, imparidade estimada, a rvalização formal de uma

análise individual pra os casos que o BESA achasse necessário), etc., Numa perspetiva

económica, era necessária informação quantitativa e qualitativa normais numa

análise de crédito (cash Bows .e colaterais, essencialmente). Nenhuma destas

informações era disponibilizada pelo BESA.", esclarecendo ainda, quando questionada sobre

"[sje esses cálculos e respetivo detalhe foram disponibiliados e analisados pela KPMG Angola antes de

04/03/2013?", que ".Não, não foram disponibilizados." - cf auto inquirição de Ana Catarina

Barbosa André a fls. 5855-5896 maxim fls. 5874, linhas 14-16.

Também, quando questionada sobre se, no âmbito da auditoria de 2012, houve

informação que não tivesse sido disponibilizada no âmbito e para efeitos da revisão da

imparidade da carteira de crédito do BESA, declarou que "[n]ão tínhamos toda a informação que

tínhamos solicitado ao BESA e que era necessária para a realização do trabalho. Não

consigo precisar qual a informação que, em concreto, não tinha sido recebida. Sei que não tínhamos

informação sobre a situação eco.uómica dos mutuários, informação sobre colaterais,

etc." - cf. auto inquirição de Ana Catarina Barbosa André a fia. 5855-5896 maxims fls. 5870, linhas 20-30, 5871,

linhas 1-3.

• Donde, resulta assim evidenciado que, em primeiro lugar, os créditos analisados pela

equipa de trabalho de campo relativamente aos quais não foi disponibilizada informação e
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documentação relevante para efeitos de análise de imparidade (como seja, propostas de

crédito e suas aprovações, documentação de suporte à existência e valorização de

colaterais), não eram créditos cujo informação e/ou documentação não tivesse sido

disponibilizada ern virtude de os mesmos serem exclusivamente acompanhados pela

administração do BESA e/ou decorrente dos respetivos dossiers de crédito estarem na

posse desta, e muito menos, como alega a Recorrente, por razões de segredo bancário (é

inusitada a invocação sistemática do sigilo bancário angolano, ademais nu contexto de

relação entre auditor e auditada e muito menos se poderia aceitar que tal segredo — a ter o

alcance de impedir acesso a tudo — pudesse ser • oponível ao auditor). Se assim fosse, a
equipa de trabalho não teria, como é evidente, sequer acesso, em alguns casos, aos

contratos de crédito.

De igual sorte, também não procede a alegação da Recorrente de que a falta de

informação e documentação experienciada pela equipa de trabalho de campo não só incidia

sobre elementos necessários para avaliar e concluir sobre a adequação da imparidade

registada pelo BESA sobre os créditos analisados, como não era ultrapassável — e não foi,

na verdade, ultrapassada —, pela mera "intervenção" de Inês Filipe.
Aliás, a este respeito, não vá sem dizer-se: as regras da experiência comum não

tomam plausível nem expectável que o então Presidente do BESA que não prestava —
conforme consta das actas de AG de Outubro e foi corroborado por Rui Guerra, na

qnalidade de Presidente do BESA, que lhe sucedeu — informação sequer aos acionistas (que

o nomearam e destituíram), fosse prestar essa mesma informação à auditora.

Com efeito, o que se apurou — como sobejamente acima se escalpelizou - retratava,
um problema estrutural de falta de informação e documentação essencial (numa

ótica de avaliação da imparidade dos créditos) sobre as operações (incluindo garantias,

quando aplicável) e mutuários, que ia muito além de (i um sistema informático

obsoleto que - como referiam as reservas incluídas na opiniões da KPMG Angola sobre as
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contas locais do BESA referentes a 2011 e 2012 - apenas não registava créditos

restruturados e o grupo económico a que cada cliente pertencia, ou que não tinha um

registo completo dos colaterais efetivamente existentes para cobertura do risco dos créditos

concedidos pelo Banco) (ü) de alguma (irrelevante) desorganização administrativa è

da (mera) ausência de relatórios de visitas a clientes ou das respetivas demonstrações

financeiras, alegadamente superáveis, para efeitos da formulação de um juízo consciente e

fundado sobre a adequação da imparidade registada pelo BESA sobre os 'créditos

analisados, pela consulta e análise da (restante) informação e documentação que constava

nos dossiers de crédito.

Não resta não concluir pela verificação dos factos acima escalpeli7ado, onde se

consigna que a Recorrente KPMG prestou informação falsa ao CNSA, porquanto tinha

conhecimento de que, no âmbito da auditoria efetuada (pela KPMG Angola) sobre o

BESA, para efeitos de emissão, pela KPMG, de opinião sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do BES referentes aos exercício de 2012, foram detetados créditos

relativamente aos quais não foi possível obter (i) as propostas dos créditos e respetivas

aprovações (e, consequentemente, informação sobre a concreta finalidade/destinação dos

créditos concedidos pelo BESA), (ii) os contratos celebrados e assinados pelos clientes, (iii)

informação sobre a situação financeira e/ou viabilidade económica dos mutuários dos

créditos analisados (como seja, demonstrações financeiras) e (iv) informação sobre o tipo

de colaterais associados e documentação de suporte à sua valorização.

Além disso, da prova documental consignada nos autos, bem como da prova

testemunhal produzida, resulta que tanto as insuficiências documentais e limitações

informativas da KPMG Angola, como o conhecimento das mesmas por banda da Arguida,

já se verificavam, pelos menos, no exercício findo em 31 de dezembro de 2011. Neste

sentido, veja-se o depoimento da testemunha Liliana Vanessa Assua Lopes, cujas

respostas se reportavam, em regra, às auditorias sobre as contas consolidadas do BES
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referentes aos exercícios de 2011 e 2012, na medida em que, tal como esclarecido pela

testemunha, a mesmas participou nos trabalhos de auditoria às demonstrações financeiras

do BESA para efeitos da emissão, pela Arguida, da opinião sobre as contas consolidadas do

BES.

Valorou-se, ainda, o documento "Banco Espirito Santo Angola, S.A. I Assuntos críticos

com referência à auditoria de 31 de deembro de 2011 / Drjt", constante de fis. 5610-5615 dos

autos, documento exibido e contraditado pela testemunha Liliana Vanessa Assua Lopes;

que o enquadrou e explicitou nos termos já acima mencionados (cf. auto inquirição de Liliana

Vanessa Assua Lopes a fls. 5950-5968), corroborada pela testemunha Filipe Brás. (cf. auto inquirição António Filipe

Dias Fonseca Brás a fls. 5897-5908, maxim 5907: linhas 29-30, 5908: linhas 1-4).

Donde, as insuficiências documentais e limitações informativas da KPMG Angola,

bem como o conhecimento das mesmas pela Arguida, já se verificavam, pelos menos, no

exercício findo em 31 de dezembro de 2011.

A Recorrente prestou, assim, informação falsa ao CNSA, pois que, tinha

conhecimento de que, no âmbito da auditoria efetuada (pela .KPMG Angola) sobre o

BESA, para efeitos de emissão, pela KPMG, de opinião sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do BES referentes aos exercício de 2011, foram detetados créditos

relativamente aos quais não foi possível obter (i) as propostas dos créditos e respetivas

aprovações (e, consequentemente, informação sobre a concreta finalidade/destinação dos

créditos concedidos pelo BESA), (ii) os contratos celebrados e assinados pelos clientes, (iii)

informação sobre a situação financeira e/ou viabilidade económica dos mutuários dos

créditos analisados (tomo seja, demonstrações financeiras) e (iv) informação sobre o tipo

de colaterais associados e documentação de suporte à sua valorização.

Os factos são próprios da Recorrente, que não podia, atenta a sua experiência e

profissionalismo ter deixado de os representar, atuando com intenção de os reali7ar. A
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Arguida conhecia o conteúdo dos pedidos de informação e o conteúdo das respostas que

prestou ao CNSA.

Do que antecede resulta demonstrado que a Recorrente sabia que no âmbito das

auditorias efetuadas (pela KPMG Angola) sobre o BESA, com referência aos exercícios de

2011 e 2012, foram detetados créditos relativamente aos quais não foi possível obter: i) as

propostas dos créditos e respetivas aprovações (e, consequentemente, informação sobre a

concreta finalidade/destinação dos créditos concedidos pelo BESA); ii) os contratos

celebrados e assinados pelos clientes; informação sobre á situação financeira e/ou de

viabilidade económica dos mutuários créditos analisados (como seja, demonstrações

financeiras); iv) infonnação sobre o tipo de colaterais associados aos créditos analisados,

respetiva contratualização e documentação de suporte à sua valorização.

Mais se apurou que, a Arguida sabia que entre a informação prestada e a realidade

(ambas conhecidas pela Arguida) existia uma discrepância que se. traduz na falsidade da

informação prestada — i.e., sabia que a mensagem — que apenas no âmbito da auditoria

sobre BESA, com referência ao exercício de 2013, foram detetados processos/dossiers de

crédito em que estavam em falta os contratos assinados pelos clientes e que no âmbito das

auditorias efetuadas com referência aos exercícios de 2011 ç 2012, as lacunas detetadas e

reportadas pela KPMG Angola estavam apenas relacionadas com divergências entre alguns

dados que constavam nos dossiers de crédito, por sua vez relacionados com a existência de

garantias não registadas no sistema do BESA e respetivas valorizações — divergia do
referente (realidade) — que no âmbito das auditorias efetuadaS (pela KPMG Angola). sobre

o BESA, para efeitos de emissão, pela KPMG, de opinião sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do BES referentes aos exercícios de 2011 e 2012, foram detetados

créditos relativamente aos quais não foi possível obter (porquanto não se encontravam

disponíveis nos respetivos dossiers/processos de crédito): (i) as propostas dos créditos e

respetivas aprovações (e, consequentemente, informação sobre a concreta
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finalidade/destinação dos créditos concedidos pelo BESA); (ii) os contratos celebrados e

assinados pelos clientes; (iii) informação sobre a situação financeira e/ou de viabilidade

económica dos mutuários créditos analisados (como Seja, demonstrações financeiras); e (iv)

informação sobre o tipo de colaterais associados aos créditos analisados, respetiva

contratualização e documentação de suporte à sua valorização.

A Recorrente atuou, invariavelmente, ciente da das especiais qualidades que detinha

enquanto Sociedade de Revisores Oficiais de Contas registada na OROC e, enquanto

Auditor, na CMVM.

Conclui-se, assim após cotejo crítico e detalhado do sobredito acervo documental

junto aos autos, pela demonstração, dos factos narrados na decisão administrativa e acima

discriminados, com os mesmos fundamentos aí explanados
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4. Da ialonnOopipstada pela KPAIG rw CNSA iplativa às alas das rellaiões da .Asseml?leia Gem/ do BESA hew/Was a 3

r 21 de WI/Inv de 2013

Quanto à informação prestada pela KPMG ao CNSA relativa às aias das reúniões da

Assembleia Geral do BES, de 3 e de 21 de outubro de 2013, resultou provado que a

informação prestada ao CNSA ("[à] KPMG não foi dado acesso [às] actas") era falsa, porquanto

a ,KPMG teve acesso, pelo menos desde janeiro de 2014, a uma cópia das atas (integrais)

das assembleias gerais do BESA havidas a 3 e 21 de outubro de 2013.

Concretamente, a convicção probatória quanto à verificação dos factos em apreço

assentou, na análise conjugada, segundo as regras da experiência (cf. art. 127.° do CPP

aplicável ex vi do art. 41.0, n.° 1, do RGCO), dos elementos probatórios constantes dos

autos, acima especificados, maxime os indicados nos pontos 881 a 885 dos Factos Provados

na presente Decisão, a que se aderem e replicam.

Desde logo, o legal representante da Recorrente afirmou, em juizo, que recebeu uma

cópia da *garantia soberana e as actas da AG, em Lisboa, entregues em mão pelo próprio

Rui Guerra, que a leu sem detalhe e que .as remeteu à equipa da KPMG Angola para

«validação» do seu teor.

Importa a este propósito atentar no depoimento prestado pela testemunha Rui

Manuel Pires Guerra (cf auto de declarações a fig. 5249-5291), que, quando confrontado com os

documentos 'Acta da Assembleia Geral Universal e Extraordinária — Banco Espirito Santo Angola

— 3 de Outubro de 2013", e 'Ada da Continuação da Assembleia Geral Universal e Extraordinária do

Banco Espirito Santo Angola de 3 de Outubro de 2013" datados, respetivamente, de 3 de outubro

de 2013 e 21 de outubro de 2013, afirmou conhecê-los, bem como o seguinte:"Não sei se os

acionistas deram a conhecer as atas à KPMG. Eu dei a conhecer as atas ao Lin Sikander Sattar; na
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qualidade de Presidente da KPMG Angola julgo que em dezembro de 2013 ou janeiro. de 2014. A

reunião com o Dr..Sikander Sattar teve lugar em Lisboa.".

O que, aliás, foi confirmado pela testemunha Inês Filipe, no seu depoimento,

quando, questionada acerca do momento em que teve conhecimento das atas das reuniões

da assembleia geral do BESA de outubro de 2013, afirma expressamente que

"eu tive conhecimento, já estava em Angola, (...) através de um telefonema que web() do Dr.

Sikander, em que me di que tinha tido uma reunião com o Dr. Rid Guerra, que por acaso foi cá, (....) e

que ele lhe tinha transmitido e entregue, portanto cópia de dois documentos, uma era uma ata que na

verdade são duas, porque foram em dois momentos dijerentes, realizados durante o mês de outubro desse

ano, uma ata de uma assembleia geral e de uma garantia soberana emitida pelo Estado Angolano com

data de 31 de dezembro de 2013. Ora, tenho-vos a dizer que quando recebi essa informação fiquei assim

um bocadinho sem saber bem o que é que me estatiam a diver (...) porque das interações que eu five

com o Dr. Rui Guerra, em outubro, em novembro, em dezembro, até mesmo antes de vír, ele nunca me

falou da existência dessa assembleia geral Eu tomo conhecimento dessa assembleia geral, por ter recebido

um telefonema a dizer que lhe tinha sido entregue uma ata que me iam fazer chegar, ejá agora o Dr.

Sikander depois fez-me chegar esses dois documentos por correio interno (...) eu recebi um envelope, na

semana seguinte, com esses dois documentos dentro (...) a minha perplexidade foi tal porque eu não sabia

da existência dessa assembleia geral, nunca soube, até aquele momento em que eu fui informada dessa ata e

depois, uns dias depois, em que eu também a vejo, em papa" (Cf. depoimento de Inês Filipea fls. 9593 (disco n.°

5), quinta gravação (IFS), maxim minutos 003913-01:02:09).

Por conseguinte, pelo menos, em meados de janeiro de 2014, tanto Slander Sattar

como Inês Filipe tiveram acesso às atas das assembleías gerais do BESA havidas a 3 e 21 de

outubro de 2013.

Donde, considerando a prova documental consignada nos autos e, bem assim, a

prova testemunhal produzida, apreciados à luz das regras da experiência (artigo 127.° do
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CPP, aplicável ex vi do artigo 41.°, n.° 1, do RGCO), impõe-se concluir pela verificação do

facto descrito no ponto 881 do elenco dos Factos Provados da decisão recorrida, onde se

consignou que a Recorrente prestou informação falsa ao CNSA, porquanto teve acesso,

pelo menos desde janeiro de 2014, a.urna cópia das alas, (integrais) das assembleias gerais

do BESA havidas a 3 e 21 de outubro de 2013.

A Recorrente atuou de forma consciente e voluntária, bem sabendo que comunicava

ao supervisor factos que não correspondiam à realidade vivida, o que fez com o intuito de

se eximir ou mitigar a sua respónsabilidade, ocultando ao supervisor que atuava no quadro

de uma ação de fiscalização informação relevante.

Como se referiu, em juízo, o legal representante da Recorrente reconheceu que

recebeu a documentação entregue por Rui Guerra e a leu, ainda que sem aprofundamento,

dado que as remeteu à KPMG Angola, a quem considerou que «mais interessavam». Nessa

data, ern Janeiro de 2014, o legal represente da Recorrente era, igualmente, Presidente dá

KPMG Angola e, naturalmente, que a relação entre urna e outra é uma relação de auditor

central para com a auditora de componente. Isto é, no caso concreto, entre KPMG

Angola e a Arguida KPMG verificava-se circulação de informação, unidade de equipas e

partilha de documentos, para além de outros recursos profissionais e até membros dos

órgãos sociais, não sendo nesta dinâmica oponível qualquer regime de segredo profissional.

Quer isto dizer que, podendo até se compreender a preocupação com a remessa à

KPMG Angola, isso não inviabiliza O essencial: foi dado conhecimento, em Portugal, ao

legal representante da KPMG Portugal, aqui Recorrente, do teor dessas actas em Janeiro de

2014. A postura que a', Recorrente assumiu quanto a isso, fosse de inteirar-se do seu

conteúdo com maior detalhe e atenção, fosse de as remeter para Angola, só a si diz

respeito, tratando-se de uma opção deliberada, voluntária e consciente. Corno é bom de

ver, essa opção não tem a virtualidade de escamotear o principal: foi-lhe disponibilizada a
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documentação, naquela data, ern Portugal, tendo esta tido o domínio do seu teor e a

oportunidade e os meios para assegurar cabal e plena aquiescência do seu teor.

As regras da experiência comum no consentem a alegação de que a Recorrente se

bastou quanto ao teor daqueles documentos com uma leitura perfunctória.

Senão vejamos: o presidente do CA do BESA deslocou-se a Portugal para esse efeito,

embora os trabalhos de auditoria fossem realizados em Angola e a documentação

respeitasse ao BESA, não ao BES; Rui Guerra curou de entregar a documentação, em mão,

ao legal representante da. Recorrente; a acompanhar as actas — de que estas eram
enquadradoras e auto -explicativas — vinha uma garantia soberana, emitida pelo Estado
Angolano, a favor de um Banco privado, no valor de 5,7 biliões de dólares, facto só por si

singular e, por certo, merecedor da atenção e ponderação da Recorrente, sendo certo que,

as actas da AG e a garantia soberana carecem, verdadeiramente, ma da outra para se

compreender a génese, contexto, envergadura e seriedade da situação vivida.

Donde, a resposta prestada ao supervisor, não corresponde, de facto, àquilo que a

Recorrente sabia, sendo que era isso mesmo, com reporte a fatos relevantes e num

contexto de uma ação de supervisão, que o supervisor indagava, o que bem compreendeu e

sabia.

Conclui -'se, assim após cotejo crítico e detalhado do sobredito acervo documental

junto aos autos, pela demonstração, dos factos narrados na decisão administrativa e acima

discriminados, com os mesmos fundamentos aí explanados.
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II. FUNDAMENTAÇÃO DE DIREITO

Enquadramento

Hodiernamente tem-se por mitigada a controvérsia que pugnava pela caracterização

como ilícitos administrativos das condutas decorrentes da inobservânda do direito

sancionatório público, encontrando-se inscrito no artigo 1.0 do RGC0114 um conceito

formal de contraordenação.

Além desta particularidade, divisam-se, também, na Constituição subsídios que

corroboram a distinção material entre contraordenação e crime.

Crime e contraordenação não são infrações substancialmente equivalentes, quer na

perspetiva dos bens tutelados, quer na perspetiva das reações sancionatórias que a sua

prática determina: no primeiro 'caso, está em causa a ofensa de bens e valores lidos como

estruturantes da sociedade, que desencadeia, pela sua gravidade, um complexo processo com vista a

determinar o seu autor e a reiponsabilizá-lo criminalmente com penas (...) que podem implicar, no

limite, a *privação da liberdade do arguido; nada disso se passa com as contraordenações

que, sendo ilícitos, não comprometem os alicerces em que assenta a convivência humana e

social, e, dando lugar à aplicação de coimas, não se dirige, através delas, qualquer juízo de

censura ético -jurídica à pessoa do agente, mas uma simples advertência de alcance

comportamental, cuja garantia é apenas e só de ordem patrimonial'''.

Por conseguinte, em estrita coerência com a sobrédita destrinça, a Lei

Constitucional n.° 1/89 aditou, ao artigo 32.° da CRP, a disposição contida no número 10,

114 Neste sentido, cf. Figueiredo Dias, «0 movimento de descriminalização e o ilícito de mera ordenação
social», in Jornadas de Direito Criminal. o Novo Código. Penal Português e Legislagro complemental'', Centro de Estudos
Judiciários,1983, pp. 316.-317.
115 Neste sentido, o Acórdão do Tribunal Constitucional n.° 612/2014, disponível no site do TC, assirn como
todos os demais convocados e Nuno Brandão, «Acordos sobre a decisão administrativa e sobre a sentença no
processo contraordenacional», Revista Portuguesa de Ciências Criminals, Ann 21, N.° 4, 2011, p. 594.
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consignando que nos processos de contraordenação, são assegurados ao arguido os direitos

de audiência e defesa.

Naturalmente que se não pode reputar de teleologicarnente neutra ou desprovida de

sentido sistémico a opção do legislador de introduzir tal preceito na denominada constituição

penal, em detrimento dos normativos atinentes à Administração Pública, previstos no título

IX. da Lei fundamental e, mais especificamente, no artigo 268.°.

Sem prejuízo, constitui jurisprudência consolidada, .do Tribunal Constitucional, o

entendimento de que os princípios que • norteiam o direito penal não consentem
transposição automática para o direito contraordenacional1".

A fundamentação para o empreendimento de um tratamento diferenciado assenta na

assumpção de uma divergência material entre a pena e a coima, que assim abre caminho à

previsão de regimg legais, substantivos eprocessuais distintos nestes dois ordenamentos'''.

Por conseguinte, a Constituição consente o reconhecimento de que o direito

contraordenacional assume autonomia substantiva, sancionatória e processual em relação

ao Direito Penal'', autonomia dogmática essa que se traduz, também, na concessão ao

legislador infraconstitucional de maior margem de conformação em matéria

contraordenacional do que aquela que se pode admitir em matéria penal.

No plano substantivo, divisa-se, nas mais recentes alteraçõe-s legislativas adotadas em

regimes sectoriais, como a Lei da Concorrência ou o Regime Geral das Instituições de

Crédito e Sociedades Financeiras, um robustecimento dos deveres dos agentes, acentuando

os comandos normativos que intensificam a sua responsabilidade social e a necessidade de

auto -conformidade, através da consagração de deveres legais cuja previsão de actuação se

aproxima da denominada execução vinculada.

"6 Neste sentido, a título meramente exemplificativo, cfr. o Acórdão n.° 344/93, publicado in Diário da
República, II' Serie, de 11-08-1993, o Acórdão n.° 278/99 e os Acórdão n.° 160/04, 573/2011 e 373/2015.
117 cf. Nuno Brandão, Crimes e Contra-ordenafães: da cisão à conve,gincia materia‘ Coimbra Ed, 2016, p. 942.
118 Neste sentido, os arestos do Tribunal Constitucional n.° 469/97 e n.° 278/99, entre outros.
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Em coerência, a vasta maioria das normas contraordenacionais encerram, na sua

estrutura típica, uma infração do dever legal, violação esta que esgota o tipo objetivo. Para

tanto, o sistema contraordenacional vem reiterando que as normas contraordenacionais —
em particular, os deveres consagrados — são dirigidos a obrigados específicos, isto é, aos
específicos agentes a quem, sectorialmente, se dirige uma panóplia de deveres, que não só

norteiam a conformação da sua atividade profissional, como constituem condição do

exercício conforme da mesma.

Vem isto a propósito de nos atermos, precisamente, numa das idiossincrasias do direito

contraordenacional: o acolhimento de 3.im conceito •extensivo de autor, no artigo 7.° do

RGCO.

De acordo com o sobredito conceito normativo são responsáveis pela prática da

contraordenação todos aquelés que contribuam causalmente para a sua realização.

Assim, qualquer contributo para a lesão do dever legaP, cometido por parte de quem

se obrigou, no exercício de urna determinada atividade, ao cumprimento do dever legal é

sancionado como autor'.

"9 "0 RÇCO consagra um conceito extensivo de autor, tffirentemente do que sucede no direito penal Assim, basin para a
imputação da contraordenação a verificação de um contributo causal ou co -causal da conduta do agente para o facto. Esta é, aliás,
a mais notória eipecialidade do direito contraordenacional, que afasta a teoria do domínio do facto" (PAULOPINTO DE
ALBUQUERQUE, Comentário ao Regime Genii das Gmtraordenages à lu da Constituição da Repúbãcae da Convenção
Europeia dos Direitos do Homem, Universidade Católica Editora, 1. Edição, Lisboa, 2011, p. 72); FREDERICO DE
LACERDA DA COSTA PINTO', "0 ilícito de mera ordenação social e a erosão do princípio da Subsidiariedade da
intervenção penal", in Revista Portuguesa de Ciência Criminal (Separata), Ano 7, n.° 1, 1997 Gan. -Mar.), pp. 37 e
ss; JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, "O movimento de descriminalização e o ilícito de mera ordenação social",

Jornadas de Direito Criminal O NoVo Código Penal Português e Legislação Covlementar, Fare 1 (Organizado pelo CE]),
Lisboa: Livraria PetrOny, 1983, 315-336); ANTÓNIO DE OLIVEIRA MENDES e JOSÉ DOS SANTOS CABRAL,
Notas ao Regime Geral das Contraordenaçães e Coimas, Alrneclina, 2009, p. 56. Vejam-se ainda os Acórdãos do
Tribunal Constitucional n.0, 99/2009 (Plenário), n.° 405/2009 (Plenário), n.° 643/2009 (Plenário) e n.°
13 9/201 2, todos disponíveis em ivivivin'bunalconstitucionalpt.
'2° Cfr. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de .2 de março de 2016, proferido no Proc. n.°
51/15.0YUSTRIA:

Como tal não há qualquer censura a faer, quanto à fundamentação e aplicação do conceito extensivo de
autor, feito pelojulgador no apuramento da responsabilidade contraordenacional.
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Consequente e coerentemente, no RGCO a comissão por ação é legalmente

equiparada à comissão por omissão (artigo 5.° do RGCO). Nas palavras de Paulo Pinto de

Albuquerque o contributo pode ter a forma de uma ação ou de uma omissão que promo va o facto de

terceiro ou lese um dever de agiri21.

Assim, é autor do ilícito contraordenacional quer aquele que ativa e efetivamente

praticou o facto, quer aquele que, por omissão, concorreu para a violação do dever. Entre

aqueles que, por omissão contribuem para a violação, ressaltam os agentes sobre os quais

recai o "deverjurídicv que pessoalmente o obrigue a evitar esse resultado"122 123. Neste sentido, com

relevantes subsídios para o tema, pode ler-se o seguinte, no aresto n.° 99/2009, do Tribunal

Constitucional

"no domínio das infrações de estrutura omissiva cometidas no âmbito das pessoas coletivas, a regra é a

de que, em se tratando de concretizar o critério de imputação objetiva, a estrutura orgânico -formal e

hierarqukada da entidade dará a conhecer o titular do dever de garante: titulares do dever de garante

serão todos aqueles a quem, de acordo com as linhas da hierarquia da pessoa coletiva formalkadas nos

respetivos estatutos, esteja atribuída competência para a prática dos atos, a dinamkação dos

procedimentos ou a implementação dos mecanismos idóneos a (..) assegurar a verificação do resultado

juridicamente conforme ou a dOcultar a possibilidade da sua não ocorrência'124.

Por outro lado, a responsabilidade da pessoa colectiva não afasta a responsabilidade

contraordenacional da pessoa individual pelo mesmo facto's.

121 Cfr. PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário ao Regime Geral das Contraordenações à bq da Constituição da
República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, Universidade Católica Editora, I.' Edição, Lisboa, 2011,
p. 72.
122 Na formulação de Damião da Cunha: não deve corresponder a uma "confiança interpessoal', mas a uma
confiança "institucionalmente tutelada" (Damião da Cunha, "Algumas reflexões críticas sobre a omissão
imprópria no sistema penal português"..A.A.VV. Libar Discipulorum Fipeiretio Dias. Coimbra: Coimbra Editora,
2003, (481-539), pp. 501).
123 O que significa que não se trata de devercs gerais de atuação (de que é exemplo o disposto no artigo 200.°
do CP) , "mas de concretos dooms qua ligam o garante àproteção de bens juridicos determinados ou àfiscalização de fortes de
perigo igualmente determinada?' GORGEDE FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal Parte Geral (..) ob. cit. p. 251).
124 Cfr. Acórdão do Tribunal Constitucional n.° 99/2009, já cit.
125A este propósito, cfr. com interesse para a matéria, o Acórdão do Tribunal Constitucional n.° 212/95.
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Ainda com pertinência para o que melhor se explanará, de seguida, importa assinalar

que a diferença substancial existente entre contraordenação e crime projeta-se, também, na

matéria da unidade e pluralidade da resolução contraordenacional.

Com efeito, não só inexiste no RGCO norma similar à vertida no número 2 do artigo

30.° do Código Penal (crime continuado), como diversos elementos concorrem no sentido

de que o regime da continuação ilícita não tern, nesta sede, aplicação. Nesse sentido, militam

argumentos de natureza gramatical, sistémica e histórica. Vcjamos.

Desde logo, o RGCO prevê norma expressa para o concurso de infrações (artigo 191,

sem que se divise qualquer referência à ideia normativa de co.ntraordenação continuada.

Em segundo lugar, no contexto da revisão de 1995, operada ao R:GCQ,. através do

D.L. n.° 244/95, de 14 de Setembro, havia sido proposta e discutida a consignação de urna

norma expressa que consagrasse a contraordenação continuada, o que foi arredado.

Finalmente, além do elemento teleológico e histórico acima referido, a convocação de

normas do Código Penal, só pode ser empreendida perante a constatação de urna.lacuna e

quando «não for contrário à presente lei», o que se afigura interdito em face da consagração

de norma expressa no RGCO a propósito do concurso de infrações.

Sem prejuízo, questão distinta, e que se nos afigura não estar prejudicada pelo que

antecede, respeita à unidade e pluralidade da resolução•contraordenacional e à destrinça
entre infrações instantâneas e permanentes (respeitantes ao momento da consumação e

cessação da consumação da contraordenação).

Vejamos, pois, com reporte à douta decisão recorrida.

A douta decisão recorrida imputou à Recorrente 65 contraordenações, em relação de

concurso real e efetivo, que sancionou com a coima única de 1 milhão de euros.

• Para tanto, com reporte às demonstrações financeiras consolidadas de 2012,

demonstrações financeiras individuais de 2012, revisão .limitadas das contas (2012),
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demonstrações financeiras das contas de 2013, demonstrações financeiras individuais,

considerou verificadas 63 infrações dos deveres legais aqui em causa, que dogmaticamente

tratou como violações instantâneas de deveres.

Contudo, salvo melhor opinião, o que perpassa dos factos apurados antes traduz um

sentido unitário de ilicitude, isto é, a violação de normas de auditoria em execução

permanente, cuja génese se corporiza nas auditorias/revisões legais sobre as contas do BES

referentes ao exercício de 2012 (certificadas em 4 de Março de 013), cessando em 9 de

Abril de 2014, com o acto da Recorrente de certificação legal das contas relativas ao

exercício de 2013, mas que apenas foram aprovadas em CA do BES apenas em 17 de

Março de 2014 e divulgadas publicamente somente em 10 de Abril de 2014. Neste

mesmo sentido, se pronunciou a própria Recorrenteu6 alegando — sem com isso

reconhecer os factos — que estaria em causa «um único sentido .de (suposto) desvalor

jurídico -social, não haverá concurso efetivo de infrações, mas antes um mero caso de

unidade de normas, como as relações de especialidade ou de subsidiariedade".

Para tanto, concorrem os seguintes fatores.

Desde logo, está em causa a .violação de deveres por reporte ao exercício de uma

actividade: de um lado, o exercício da actividade da Recorrente enquanto ROC; e, de outro

lado, o exercício de actividade enquanto auditora certificada.

Em segundo lugar, esse exercício de actividade (e postergação de correspetivos

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

reporte ao acervo factual aqui em causa, se inicia em 2011 e cessa em 9 de Abril de 2014,

com a revisão legal das contas/auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais e

consolidadas relativas ao exercício de 2013 e relatórios de auditoria emitidos sobre as

referidas demonstrações financeiras. A sobredita certificação legal das contas ocorreu em 9

126 Cfr. artigo 590.° da sua defesa, fls. 8801-9321, maxime fls. 8925 dos autos.
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de Abril de 2014 e o BES aprovou as demonstrações financeiras individuais e consolidadas

em Assembleia Geral de 15 de Maio de 2014127:

Com efeito, desde 2004 que a • KPMG era o ROC nomeado, (por triénio) pela
assembleia Geral do BES, nomeação que se renovou em 2008, pela primeira vez; em 2012,

pela segunda vez; e, excepcionalmente em 2011, pela terceira vez, para o que a Comissão

de Auditoria do BES invocou a necessidade de assegurar «estabilidade funcional, eficácia da

auditoria, bem como manutenção do profundo conhecimento acumulado da KPMG sobre

as operações e risco do Grupo BES1"».

Além .disso, naquele mesmo período temporal, a KPMG Anggla era o auditor

independente do BESA (componente do BES, integrado no seu perímetro* de

cbnsolidação, dado que o BES. detinha do BESA participação superior a 50 por cento),

sendo que, quer a Recorrente 'quer a KPMG Angola tinham o mesmo presidente do

Conselho de Administração (Sikander Sattar) e o mesmo responsável pela auditoria (Head

of Audit, Vítor Ribeirinho).

A equipa da KPMG responsável pela auditoria às contas do Grupo BES, referentes aos

exercícios de 2012 e 2013, tinha os mesmos Partners, os mesmos senior manager (com exceção

de Filipe Brás, que não participou nos .trabalhos do exercício de 2013) e a mesma revisora

de controlo de qualidade (EQCR, Inês Filipe). •

Assim, em terceiro lugar, verifica-se. que a sobredita actividade (e consequente

postergação de deveres) é executada e levada a cabo por referência, invariavelmente, ao

mesmo conjuntos de deveres legais e sempre por referência à mesma actividade

profissional desempenhada pela Recorrente, cujo objecto do exercício desses deveres se

mantém, igualmente, delimitado e estabilizado: o BES, o BESA - o Grupo.BES.

127 Fls. 8167. •
128 Fls. 6173 a 6174.
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Como invocado pelo próprio BES, pretendeu-se, com tal prolongada alocação,

acautelar a estabilidade, de um lado; e a maximização do conhecimento acumulado pela

KPMG sobre o GES, de outro (particularmente, sobre os riscos pertinentes para efeitos de

auditoria). Corporiza-se, assim, nesta linha de continuidade, um sentido unitário de

ilicitude, expresso no exercício temporalmente estabilizado de uma actividade funcional, no

âmbito da qual as premissas precedentes e o histórico aCumulado (entre relatórios de

auditoria e certificação legal de contas dos vários exercícios contabilísticos) se interligam,

sem rutwa, numa linha de continuidade unificada sobre o- conhecimento e vontade da

Recorrente relativamente aos deveres que sobre si, enquanto ROC e.auditora certificada,

impendiam em matéria de documentação, de obtenção de prova de auditoria (e obrigação

de emitir reservas, por desacordo ou limitação de âmbito), de manutenção de um nível

apropriado de cepticismo profissional e de conservação de documentação para 6 CNSA

examinar convenientemente o trabalho do ROC, nos exercícios de 2012 e 2013 (incluindo

os trabalhos de revisão limitada).

Conclui-se, assim, pela ininterrupta conexão temporal destes factos (desde 2011 até 9

de Abril de 2014), corn indivisível e indissolúvel conexão das condutas atomísticas para

com a actividade perpetrada (auditoria e certificação de contas), os deveres jurídicos em

causa e os intervenientes.

Os factos traduzem, por isso, ininterrupta conexão temporal e indivisível conexão

quanto à actividade desenvolvida (auditoria e certificação de contas), quanto aos sujeitos

intervenientes e quanto aos deveres normativos em causa, abarcados por um sentido

unitário de ilicitude por parte da Recorrente.

Por conseguinte, o padrão repetido de condutas normativamente relevantes implica

que cada infracção, em execução permanente'', abranja todo o conteúdo de ilicitude do

129 Neste sentido, cfr. Eduardo Correia, in "Direito Criminal", Vol. I, pág. 309, Ed. de 1971.
Também Figueiredo Dias, in "Direito Penal", Parte Geral, tomo 1, pág. 314 e Taipa de Carvalho, in
"Comentário Conirnbricense do Código Penal", anot. ao art. 158°, pág. 409.
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conjunto das sucessivas violações de dever legal, unificando o s actos parcelares dos

concursos homogéneos.

Em consequência, dado que cada tipo de infracção é mobilizado através da norma que

consagra o, dever legal (mesmo que densificado em normas técnicas) e a norma de sanção

(que comina como contraordenação, punida com coima, a violação do dever legal),

preconiza-se o entendimento de que as ,infrações em permanência são determinadas ern

função das sucessivas violações ci<ls mesmas' normas de dever legal (que consubstanciam o

tipo objectivo de infracção) corre,pondendo as violações de normas técnicas à violação do

mesmo dever legal, levada a cabo mi diferentes modalidades de execução (de acordo com

essas normas técnicas), mas ínsitw• no mesmo tipo legal.

Destrate, soçobra a recdnduç'i,) lo acervo factual apurado como consubstanciado um

concurso real e efetivo de 63 cont aordenações (a que acrescem duas condutas atinentes à

prestação de infonnação ao CNSA), por violações instantâneas de deveres

convolando-se, no que.à sua quaLittcação jurídica respeita, o sobredito acervo, corn reporte

aos exercícios de 2012 e 2013 (portanto, em execução permanente desde 2011 e até 9 de

Abril de 2014, com divulgação pública em 10 de Abril de 2014), no seguinte concurso, real

e efetivo, de deveres: i) violação ck dever do auditor de documentar, adequadamente, nos

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

procedimentos de auditoria efectuados e a prova de auditoria obtida, bem como factos

importantes que fossem do seu conhecimento respeitantes ao trabalho efectuado; ii)

violação do dever de obter prova de auditoria apropriada e suficiente para suportar a

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

violação do dever de emitir uma opinião com reservas (por limitação de âmbito ou por

Também com interesse distinguindo infracção permanente de infracção cuja resolução ilícita cessou — o que
iabio ocorre no caso — mas cujos efeitos se distendem no tempo, Jescheck, in Tratado de derecho penal,
pág.  999.
Na jurisprudência, com subsídios para a clilucidação dogmática, o aresto do Supremo Tribunal de Justiça de
201 2.2017 e 26.11.2011, ambos disponíveis no site.do.itij.
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desacordo) nos casos en-i que não lhe seja possível obter prova de auditoria apropriada e

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

material na informação financeira auditada; iv) violação do dever do auditor de manter um

nível apropriado de cepticismo profissional; v) violação do dever do auditor de -elaborar e

conservar documentação suficiente para o CNSA examinar o. trabalho do ROC; vi)

prestação de informação falsa ao CNSA.

Portanto, existindo entre aqueles deveres uma relação de concurso real e efetivo, cuja

verificação dos correspetivos elementos objectivo s subjectivo, adiante se escalpelizará.

Trata-se, salvo melhor entendimento, de mera alteração da qualificação jurídica do exato

acervo de factos descrito na decisão condenatória, alteração atempadamente comunicada à

Recorrente (nos termos e para os efeitos constantes no artigo 358.°, número 3 do Código

de Processo Penal, aplicável por remissão do artigo 13.°, número 7 do D.L. n.° 17/91, de

10 de Janeiro) e que não comporta qualquer agravamento da situação da Arguida' — ao
contrário -, nem se projecta, mitigando, os seus direitos de defesa, constitucionalmente

assegurados (artigo 32.°, número 10 da Constituição).

Não vá sem dizer-se que, em sede penal, em que o nível garantístico conferido ao

arguido é, pelas razões acima escalpelizadas, deveras superior, é controverso apurar se o

artigo 358.°, número 1 do CPP, comporta um dever de comunicação de toda e qualquer

alteração da qualificação jurídica ou se este apenas deve ser mobilizado perante a alteração

jurídica que redunde na imputação de crime diverso ou no incremento da gravidade do

mesmo. Reitera-se que, no caso dos autos, a presente convolação jurídica se repercute, tão

só, na questão da unidade e pluralidade das infrações, mantendo-se inalterados os factos,

assim como os deveres jurídicos cuja violação foi preteritamente divisada, sendo que,

soçobrando a existência de 65 contraordenações em relação de concurso real e efeito, pela

13{1 Neste sentido, percorrendo a evolução histórica do instituto da comunicação de alterações não
substanciais, face ao princípio da vinculação ternitica em sede penal — estando, estes autos, em sede
contraordenacional — veja-se, a título meramente, exemplificativo o Acórdão do Supremo Tribunal de justiça
de 18.06.2009, proferido nos autos de processo n° 106/09.0YFLSB.
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violação daqueles deveres, haverá que, necessária e.adequadamente, fazer repercutir essa

compressão na dosimetria da coima (fixada, em cúmulo, na decisão administrativa em 1

milhão de euros)..

Cumpre mencionar que, o que acima se preconiza, se encontra em coerência com a

antecedente jurisprudência que vem sendo sufragada por este Tribunal, em situações

similares (e objecto de confirmação pelo Venerando Tribunal Superior). A título

meramente exemplificativo, com reporte a outro domínio sectorial a .sentença deste

Tribunal datada de 4.08.2015, no âmbito do processo n.° 41/12.5YUSTR"1:

'T'onto de partida para tal consistirá a qualificação das contraordenaçães apreciadas nestes

autos como permanentes — no entendimento da autoridade recorrida — ou como instantâneas —

de acordo com a posição de diversos arguentes -,já que decorrerá de tal determinação quanto à

naturra instantânea ou duradoura das infraçies em causa a determinação do momento de

início de contagem do respetivo prazoprescricionaZ

V.ejamos, então, p que entendemos por "i10-acão permanente'.

Consideramos infração permanente aquela que, sendo constituída pot uma

conduta isolada, ou materializada em condutas diversas, ou, preferindo-

se, em diversos atos de execução, ou, ainda, em distintos

compottamentos concorrentes para a verificação do facto típico, uma

vez este verificado, gera um estado de antijuridicidade, de lesão
contínúa do bem jurídico atingido, que persistirá no tempo até que, por

vontade do agente ou por intervenção de facto a ele alheio, lhe seja posto

termo.
Desta forma, a conduta ofensiva permanece enquanto persistir esse estado de ant!juridicidade

criado pela conduta que o agente levou a cabo. E apenas com a cessação desse

131 Também a sentença proferida nos autos n.° 127/19.5YUSTR, não transitada ern julgado.
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mesmo estado de antijuridicidade se verificará a consumação do evento

infracional

Em apoio deste nosso entendimento, trazemos aqui à colação o Parecer do Conselho

Consultivo da PGR— PGRP0000183, acessível em www.dgsipt, que, na análise do crime

de deserção, no seu ponto II. 4, desenvolve o conceito de "crime permanente", que aqui

secundamos.

Permitimo-nos, assim, a transcreverparte do mesmo, transcriçãojus4ficada querpor aderimos

ao pensamento expresso, quer pela ckrreza de exposição, quer pelas pniprias referências

doutrinárias ejuri75rudenciais que consolidam este entendimento.

então, no citado Parecer, quanto à noção de ilícito permanente a que aderimos:

"(...) Os crimes cuja eficácia se estende ao longo de um determinado espaço de tempo,

constituem crimes permanentes ou crimes de estado. •

- Nos climes permanentes, a manutenção do estado antijurldico criado

pela ação punível depende da vontade do seu autor, de maneira que, em

certo modo, o facto se renova continuamente.

Há lugar a uma unidade de ação tOica (ern sentido estrito) no crime permanente. Aqui o

facto punível cria um estado antijurldico mantido pelo autor, mediante cuja

permanência se vai realizando ininterruptamente o tipo,

4. criaf.ão do estado antijurídico jOrma, tom os atos destinados à sua manutenção. uma ação

unitária".

Tipos de crimes permanentes - na definição de Eduardo Correia -, "são aqueles em que o

evento se prolonga por mais ou menos tempo. 'Na estrutura dos crimes permanentes

distinguem-se duas fases: uma, que se analisa na produção de um estado antljuridico e que

não tem aliás nada de característico em relação a qualquer outro crime; outra, e esta

propriamente tOica, que corresponde à permanência, ou, vistas as coisas de outro lark, à

manutenção desse evento".

Nos crimes permanente: % primeiro momento do processo executivo compreende todos OJ atos

praticados pelo agente até ao aparecimento do evento isto é, até à consumação inicial da

infração; a segunda fase é constituída por aquilo a que certos autores fazem corresponder a
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uma omissão, que ininterruptamente se escoa no tempo, de cumprir o dever (..) de faer cessar

o estada • antjjurídico causado, donde resulta, ou a que corresponde, o protrair-se da

consumação do delito, ou em outra .construção, pela manutenção, ininterrupta, da

"compressão", Por vontade do age.nte, do bem jurídico afetado.

Cavaleiro de Ferreira define os crimes permanentes por distinção dos crimes instantâneos;

permanentes são os eventos que perduram; referindo-se o cartícter instantâneo ou permanente à"

própria consirmação, à lesão de. bem juridic°. `1'-fá bens jurídicos - refere - que, pela sua

naturea, só são suscetíveis de ofensa mediante a sua destruição; (..) e há bens jurídicos de

naturqa imaterial que não podem ser destruídos e são apenas suscetíveis de compressão, corn.o

a honra e a liberdade,, e estes são ofendidos enquanto se mantiver em execução a atividade

lesiva."

"A execução nos crimes permanentes toma necessariamente uma dupla

feição: é uma ação seguida de uma omissão continuada. A ação agride o

bem jurídico, e a omissão ofende o dever.de pôr termo à situação

criada"

A juri.fprudéncia, por seu lado, tem acolhido a construção e a lição dos autores referidas -

especialmente de Cavaleiro de Ferreira -, que sobre a construção do crime permanente aceita a

conceção bifásica: ação e subsequente omissão do dever de fazer cessar o estado anti —jurídico

provocado.

No acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 28 de Julho de 1987, refere-se, assim, a

propósito dos element« do conceito: 'Na lição dos Profs. Eduardo Correia e Cavaleiro de

Ferreira, são crimes permanentes aqueles em que o evento se prolonga por mais ou menos

tempo, contrariamente ao que acontece nos crimes instantâneos.

."Com a prática de qualquer deles verifica-se um estado antfjurídico, mas no crime permanente

perduram ao mesmo tempo a execução e a consumação.

explicação para esta particularidade é fácil e encontra-se na especial

natureza dos interesses jurídicos ofendidos.
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"Com efeito, bá bens ou interesses jurídicos que só podem ser destruldos

'corn a prática do crime. São disso exemplo os interesses patrimoniais, o interesse à

vida. Da violação deles resultam cumes instantâneos, como o homicídio, etc.

"Há outros bens ou interesses jurídicos que não podem destruir e
apenas podem ser objeto de compressão. São interesses de ordem moral como a

honra, a liberdade, opudor.

".Nos primeiros crimes, os instantâneos, verificado o evento, verificada

está a prática definitiva dos mesmos.

"Nos segundos, os permanentes, o processo executivo compreende toda

a conduta do agente até ao aparecimento do evento, isto é, até à
consumação inicial da infração; segue-se um' a segunda fase que perdura

no tempo até que o agente cumpra o dever de fazer cessar o estado

antijurídico.causado."

Seguindo estes ensinamentos, para nós, nas infrações permanentes, há um ato, ou con/unto de

atos, que, integrando a previsão infracional, atinge o bem jurídico — aqui se iniciando a

consumação do crime. Mas essa. consumação não se extingue com a prática daquele inicial ato

ou conjunto de atos. Diversamente, subsiste ao longo do tempo até que se ponha termo à lesão

do bemjurídico causada por aquele ou aqueles atos.

Retomando a citação do Prefessor,Cavaleiro Ferreira acima transcrita — de que 'A execução

nos crimes permanentes toma necessariamente uma dupla feição: é uma ação seguida de uma

omissão continuada. A ação agride o bem jurídico, e a omissão ofende o dever de pôr termo à

situação criada" — tomamos a liberdade de acrescentar que nada impede que essa

"omissão do dever de pôr termo à situação fantijurídical criada" não se

traduza numa meta passividade do agente perante o estado lesivo do

bem jurídico que criou, numa conduta omissiva strict° sense:, podendo

exatamente, como acima sublinhámos, a permanência desse estado ser acompanhada, ou, de

outra forma, sustentada, por "atos lpositivosi destinados à sua man/dent-4-o", atos estes que

conjuntamente com os atos criadores do estado que se mantém, e, impõe-se salientar, que pelo

agente se quer mantido, constituem/integram dessa forma a ação permanente ou duradoura.
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Transpondo este entendimento para as infrações em apreço nestes autos, somos lewd« a

acompanhar o Banco de Portukarna das contraordenaJes p. e p. nas e r)

do art,211°. aqui em causa, como inlrayôes permanentes, embora com um mciocin'io algo

diverso do descrito pela autoridade recorrida.

Com efeito, no que concerne às imputadas contraordenaçõesp. ep. na alínea g) do artigo 211°

do RqICSF, que sustentaram a condenação dos arguidos, consubstanciadas na falsificação

da contabilidade da [..], por via da não integração do [Banco] — entre 2001 e 2007 — no

pen'metro de consolidação da sociedade e nafalsiflcação da contabilidade da SLN, por via da

adulteração das contas individuais das entre 2003 e 2007, e entre 2005 e

2007, tendemos a acolher, na sua essencialidade, a posição expressa pelo Bc[P, de que é

criada com o primeiro documento contabilístico apresentado a imagem duma realidade falsa

(uma 'ficção da realidáde", nas palavras da autoridade recorrida), que se matitém, ou se

quiser, para atender à argumentação expressa pela [ ..] , que se renova nos exercidos

contabilírticos subsequentes, embora vejamos nesta pretendida "renovação" — tradukida ern

concreto na supressão ou não transposição para o perímetro de consolidação da arguida dos

registos respeitantes à detenção do [..] , bem como na não revelação dos registos que nas

contas individuais do [...] e do [...] trairiam o relacionamento existente com o [...7 — a

•manutenção do estado de falsidade anteriormente criado.

E a ver-se nestes registos periódicos, coma defende a sociedade arguida, infrações instantâneas

de efeitos permanentes, aí sim, não deixaria de fazer sentido apelar, como fe o Bd1)

relativamente à infração da aLr) do ad.211° do RGICSF, a uma intenção dolosa

unificadora, pois o propósito subfacente a esses registos st(cessivamente faLreados sena sempre o

mesmo — não reportar em temos consolidados a detenção do r . ipela r ..]e/on adulterar as

contas individuais de [...]ou [...]por forma a não espelharem o seu relacionamento com o

mesmo [...J.

Já a prestação de informações falsas que o Banco de Portugal imputa aos arguidos nestes

autos consiste exatamente na sonegação da informação à entidade supervisora de que ôr..]

se tornou um ativo da
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Ora, adiantando um pouco a forma como vemos esta infração no contexto dos presentes autos,

para nós ela nasce com a informação, por um lado, da aquisição da .1 sem esse ativo e. por

outro, com a informação complementar (ou, se si quiser, paralela) de que o [...]  é vendido a

uma entidade terceira.

Os diversos atos que se relacionam com a aquisiçâ'oldetenção1 operacionalkação do

devem ser vistos como atos que concorrem para a concretkação dessa sonegação de informação

ou para a manutenção da mesma — como atos de execução, ou, pelo memos, atos facilitadores

da produção do facto típico ou da manutenção do estado de antijuridicidade pelo mesmo

criado.

Deste modo, vemos também esta contraordenação como uma infração permanente, nos termos

explanados anteriormente.

Da classgicação como permanentes das contraonienações apreciadas nestes autos, resulta que o

prazo prescricional a considerar — 5 anos, de acordo com o art. 209.°, n.° 1 do RGI(LSI-7,

apenas se iniciou, como defende á autoridade morrida, e nos termos do art.119°, n.° 2, aia)

do C.Penal, ex vi art.32° do RGCO, ex vi art.232° do RGICSF, a partir de junho de

2008 — momento em que cessou o estado antOridico < gerado ou mantido pelas condutas

imputadas aos arpidos, não sendo de considerar para este efeito o momento da prática de

cada uma das concretas condutas parcelares que concorreram para a comissão do facto

ilícito.'

Estabilizado o acervo factual e a sua qu2lificação jurídica, cumpre, de seguida, aquilatar

da verificação dos elementos objecto e subjectivo de cada tipo infradonal aqui em causa,

apreciando-se, igualmente, a prescrição, invocada pela Recorrente, com reporte a cada

segmento de facto aqui em causa e correspondente infração.

Esclarecidas as premissas que norteiam o Tribunal no exercício de subsunção dos

factos ao direito vejamos, agora, em concreto, as contraordenações aqui ern causa.
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Questões Gerais

Antes de se proceder à subsunção dos factos ao direito, importa apreciar criticamente o

argutnentário a este propósito aventado pela Recorrente, dado que tal apreciação, nesta

sede, antecipatóiia, permite dar como reproduzido o decidido em cada uma das violações

de deveres aqui em causa, sem necessidade de espúrias repetições.

i. Defende a Recorrente' que a decisão condenatória viola o princípio da legalidade, na

dimensão de falta de tipicidade da violação do dever previsto no artigo 3.°, número .1 do

Regulamento da CMVM n.° 6/2000. Consequentemente, está interdita, defende, a

subsunção de tal conduta na contraordenação prevista no artigo 400.**, alínea a), do CdVM,

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

Cumpre apreciar e decidir se aquela normatividade contende com o invocado princípio

da legalidade e se a norma se caracteriza pela sua atipicidade, corporizada nas comummente

apelidadas normas [penais] em branco.

Ensina Américo Taipa de Carvalho quanto à existência de normas penais em branco:

«A extensão do direito penal a outras a novas e tecnicamente complexas áreas, como o

ambiente, o urbanismo, etc., obrigaram o legislador penal* a recorrer à técnica da lei

penal em branco.

Terão sido, fundamentalmente, duas as razões que "obrigaram" a esta técnica: por um

lado, a complexidade técnica da regulamentação de certas atividades, regulamentação

cujo não cumprimento pode lesar ou pôr em perigo bens jurídico -penais, corno a vida,

a saúde, a confiança em atividades financeiras, etc., e cuja complexidade só pode ser

tida devidamente em conta pelo poder executivo ou até pelas organizações

profissionais, que não pelo poder político -legislativo; por outro lado, a mutabilidade

132 Conclusão 317 e seguintes do douto articulado de recurso de impugnação judicial.
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desta regulamentação, resultante das inovações tecnológicas ou das conjunturas

económico -sociais, aconselhava a que as respetivas normas regulamentares constassem

de instrumentos normativos que pudessem ser alterados por um processo mais

expedito que o processo parlamentar.»1"

Aqueles ensinamentos arrimam-se na axiologia do direito penal, o qual, como mais do

que uma vez se teve ocasião de precisar, distingue-se, em dimensões•várias, do direito
contraordenacional, destrinça essa constitucionalmente validada.

Prossegue o Autor, ensinando que norma penal em branco é

"( . . . ) uma norma que contém a sanção penal e que, quanto ao facto típico, remete,

total ou parcialmente, para a descrição feita por uma outra norma extrapenal do

ordenamento jurídico. Portanto, a norma penal ern branco determina, direta e

expressamente, a pena, c define, indiretamente ou por remissão, a matéria da proibição

penal, isto é, a conduta a que é aplicável a sanção estabelecida pela dita norma penal em

branco"134.

Ora, quer a doutrina, quer a jurisprudência, inclusive a constitucional, vêm

recusando associar, sem mais e em abstrato, o conceito de norma penal em branco

violação dos princípios da legalidade e da tipicidade.

133 Cfr. AMÉRICO TAIPA DE CARVALHO, Direito Penal - Park Geral, Questões Fundamentais, Teoria Geral do Crime,
2.' Edição, Coimbra Editora, 2008, pp. 158 e 159.
1•1 Cfr. AMÉRICO TAIPA DE CARVALHO, Direito Penal - Park Gera Z Questões Fundamentais, Teoria Geral do Crime,
2.' Edição, Coimbra Editora, 2008, p. 159.
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A título exemplificativo vejam-se os arestos n.° 427/95 e n.° 534/981'5 do

Tribunal Constitucional, que analisam a validade das normas penais em branco no caso

concreto, tendo em conta o papel efetivo que a norma complementar desempenha na

situação em apreço.

Na mais autorizada doutrina, esclarecem Teresa Pizarro Beleza e Frederico de

Lacerda da Costa Pinto que "a grande heterogeneidade de matérias envolvidas no problema

das normas em branco e a possibilidade de a sua concretização ser feita com graus de

precisão muito diversos desaconselham critérios abstratos excessivamente rígidos"136.

De facto, contrariamente à generalidade dos tipos incriminadores que preveem

condutas proibidas e, em imediata conexão com elas, uma pena, a técnica legislativa no

direito de mera ordenação social não tern de obedecer a este paradigma rígido da tipicidade

o que constitui urna afirmação da sua autonomia dogmática.

Na verdade, neste ramo do direito, as normas de conduta (ou normas substantivas)

assumem a natureza de "pré -tipo", ou seja, ,"(...) algumas funções da tipiddade penal são,

no Direito de mera ordenação social, assumidas pelas próprias normas substantivas que

impõem deveres (...)"1".

Sobre isto, o Tribunal Constitucional, no seu Acórao do a° 115/2008', a

propósito de urna norma incriminadora que remete parte da sua previsão para regras

técnicas que devam ser observadas no âmbito da construção civil, sustentou que a questão

135 Disponíveis em www.tribunalconstitucional.pt. _ .
136 Cfr. TERESA PIZARRO BELEZA e FREDERICO DE LACERDA DA COSTA PINTO, O Regime legal do erro e as
normas penais ern branco,Alrnedina, 1999, p. 40.
137 FREDERIC° DE LACERDA DA COSTA PINTO, O Novo Regime dos Crimes e Conlraordenações no Código dos Valores
Mobiliários,Almeclina, 2000, p. 26.
138 Disponível eniwww.tribunalconstitucionalpt.
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deve ser analisada em tomo da cognoscibilidade, por parte do sujeito, do elemento do tipo

que está definido na norma concretizadora1":

"uma norma penal em branco só é suscetível de violar o princípio da legalidade (no

sentido de exigência de lei formal expressa que contemple o tipo legal de crime) e,

como seu corolário, o princípio da tipicidade (no sentido da exigência de uma

descrição clara e precisa dó facto punível) quando a remissão feita para a norma

complementar põe em causa a certeza e determinabilidade da conduta tida como

ilícita, impedindo que os destinatários possam apreender os elementos essenciais do

tipo de crime".

De acordo com o iter desenvolvido pelo Tribunal Constitucional, naquele caso, "a

concretização da norma penal em branco é feita através da remissão para regras que o

agente não poderá deixar de conhecer, por respeitarem ao âmbito da sua própria atividade

profissional".

Em idêntico sentido, uma vez mais, os Professores Teresa Pizarro Beleza e

Frederico de Lacerda da Costa Pinto"):

"Muitas vezes as remissões para outros regimes jurídicos não penais (como regras

profissionais ou regulamentos que orientam certas atividades) tomam os regimes

vigentes mais acessíveis aos destinatários das normas, pois os instrumentos em

causa são, pela sua proximidade empírica em relação aos sujeitos a quem dizem

respeito, mais facilmente conhecidos por estes do que as .próprias normas

incriminadoras".

139 Cfr. Acórdão do Tribunal Constitucional n.° 115/2008, disponível cm www.tribunalconstitucional.pt.
140 Cfr. TERESA PIZARRO BELEZA e FREDERICO DE LACERDA DA COSTA PINTO, O Regime legal do err° e as
normas penais ern branco,Almedina, 1999, p. 40.
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Também sobre a temática, podem perscrutar-se relevantes subsídios nos seguintes

arestos Tribunal Constitucional, n.'s 730/95 e 666/94": ,

"a regra da tipicidade das infrações, corolário do princípio da legalidade, consagrado

no n.° 1 do artigo 29.° da Constituição (nullUm crimen, nulla poena, sine lege), só

vale, qua tale, no domínio do direito penal, pois .que, nos demais ramos do direito

público sancionatório (maxime, no domínio do direito disciplinar), as exigências da

tipicidade fazem-se sentir em menor grau: as infrações não têm, aí, que ser

inteiramente tipificadas".

Em suma, o Acórdão do Tribunal Constitucional n.° 612/2014, em sede do qual

aquele Douto Tribunal apreciou questão idêntica':

"A argumentação desenvolvida pela recorrente para sustentar, naquela dupla

vertente, a inconstitudonalidade das referidas normas parece, mais uma vez, partir

do pressuposto de que os princípios constitucionais que estruturam o direito

criminal, seja na sua vertente substantiva, seja na sua vertente adjetiva, se aplicam,

com o mesmo grau de exigência e intensidade, em todos os outros ramos de direito

público sandonatório, designadamente no domínio normativo das

contraordenações.

Mas não é assim.

Analisando o «nível de proteção assegurado pelo princípio da legalidade à

determinabilidade dos ilícitos contraordenadonais», reconheceu-se, desdé logo, no

Acórdão do Tribunal Constitucional n.° 41/2004, que «a Constituição não requer

para o ilícito de mera ordenação social o mesmo grau de exigência que requer para

141 Ambos disponíveis em www.tribunalconstitucional.pt.
142 Disponível em www.tribunalconstitucionalpt.
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os crimes», pois que «In]em o artigo 29.° da Constituição se aplica imediatamente ao

ilícito de mera ordenação social nem o artigo 165.° confere a este ilícito o mesmo

grau de controlo parlamentar que atribui aos crimes». Deste modo, conclui-se no

mesmo aresto, «o problema das chamadas 'normas penais em branco' não pode ser

transportado nos mesmos termos do direito penal para o direito de mera ordenação

sócial, já que nada na Constituição impede que, de acordo com o direito ordinário,

quaisquer entidades administrativas competentes determinem o conteúdo de tais

ilícitos e as respetivas sanções».

Nesta perspetiva, que se reitera, não merece qualquer censura constitucional a

circunstância isolada de a lei sandonadora remeter parte da sua previsão para uma

fonte normativa inferior (no caso, o Regulamento da Portabilidade), tipificando

como contraordenação o incumprimento das obrigações estabelecidas no citado

diploma regulamentar.

E não se afigura que a adoção de uma tal técnica remissiva comprometa as

exigências de certeza e determinabilidade que a tipificação das contraordenações,

por força dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança (artigo 2.°

da Constituição), devem também, no essencial, respeitar (neste scntido, cf., entre outros,

Acórdãosfl Os 41/2004 e 466/2012).

Contrariamente ao que afirma a recorrente, a norma constante do artigo 113.°, n.°

1, alínea 11), da Lei n.° 5/2004 (norma sancionadora principal) contém a definição

essencial do ilícito contraordenadonal em causa. Está em causa a violação do

direito dos assinantes de serviços telefónicos à portabilidade do seu número ou

números de telefone, o que significa o direito de os manter, no âmbito do mesmo

serviço, independentemente da empresa que o oferece, como expressamente

decorre do n.° 1 do artigo 54.° do mesmo diploma legal, para o qual também remete

a sindicada alínea II) do n.° 1 do mesmo artigo 113.°.
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As normas constantes do Regulamento da Portabilidade limitam-se a determinar «as

regras necessárias à execução da portabilidade», assumindo, pois, neste contexto,

um caráter verdadeiramente instrumental ou concretizador, pois que as obrigações

nele enunciadas, designadamente aquelas cuja violação é imputada à recorrente

(artigos 12.°, n.° 7, e 11°, n.° 2, alíneas c), d) e f), do referido Regulamento), são as

estritamente necessárias a assegurar e agilizar o processo técnico de transporte ou

portabilidade dos números, a que as empresas que operam no sector das

telecomunicações estão expressamente vinculadas por força do que dispõe o n.° 1

do citado artigo 54.° do mesmo diploma legal.

Com efeito, estão em causa, no caso vertente, normas que fixam o prazo de

resposta a respeitar por parte da empresa que recebe o pedido eletrónico de

portabilidade e preveem ós fundamentos de rejeição do pedido. A obrigação é

apenas uma, a de conceder a portabilidade do número de telefone, caso seja essa a

vontade do consumidor, e esta obrigação (principal) está claramente enunciada na

norma legal que sanciona a contraordenação decorrente da sua violação; os termos

concretos em que tal obrigação deve ser acatada, sendo-lhe inerentes ou

decorrentes, nada acrescentam que importe uma nova ou diferente valoração do

ilícito contraordenacional ern causa e, muito menos, a criação arbitrária pela

Administração Pública de novos tipos contraordenacionais, como parece sustentar

a recorrente, não sendo demonstração do contrário a alegada gegali7açã.o' de

obrigações meramente instrumentals que antes *se encontravam previstos no

regulamento em causa, como a referente ao prazo de resposta do pedido de

portabilidade, operada pela Lei n.° 51/2011, de 13 de setembro, que conferiu nova

redação ao artigo 54.° do citado Decreto -Lei n.° 5/2004.

Por tais razões, também no que respeita à norma em causa, é infundada a arguição

de inconstitudonalidade, que a recorrente lhe dirige com base na violação dos

princípios constitucionais da legalidade e tipiciclade".
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E, no Aresto n.° 297/16, de 12 de maio, do Tribunal Constitucional:

"(...) é rica a jurisprudência deste Tribunal sobre a extensão dos .princípios da

legalidade e da tipicidade ao domínio contraordenacional (...)

Em síntese, retira-se da jurisprudência do Tribunal Constitucional sobre a extensão

dos princípios da legalidade e da tipicidade ao domínio contraordenational que (i)

embora tais princípios não valham "com o mesmo rigor" ou "com o mesmo grau

de exigência" para o ilícito de mera ordenação social, eles valem "na sua ideia

essencial"; áquilo em que consiste a sua ideia essencial outra coisa não é do que

a garantia de proteção da confiança e da segurança jurídica que se extrai, desde logo,

do princípio do Estado de direito; (iii) assim, a Constituição impõe "exigências

mínimas de determinabilidade no ilícito contraordenacional" que só se cumprem se

do regime legal for possível aos destinatários saber quais são as condutas proibidas

corno ainda antecipar com segurança a sanção aplicável ao correspondente

comportamento ilícito".

Parece, pois, que mesmo a doutrina e a jurisprudência que se pronunciam

favoravelmente à extensão do princípio legalidade na sua vertente de princípio da

tipicidade ao domínio contraordenacional144, fazem depender a conformidade

constitucional de uma norma sancionadora em branco apenas de (i) a norma

sandonadora constar de lei ou decreto-lei, (ii) a norma complementar tenha

carácter meramente concretizador, complementar ou não inovador em relação à

143 Disponível em www.tribunalconstitucional.pt.
144 Embora seja a posição maioritária, manifestam-se contra ou duvidam da aplicabilidade do princípio da
tipicidade em matéria contraordenacional, entre outros, GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição
da República Portuffiesa Anotada, vol. I, 4.' Edição revista, Coimbra Editora, 2007, p. 498, Acórdão do Tribunal
Constitucional n.° 666/94 (disponível em www.tribunakonstitucional.pt) e Parecer da Comissão
Constitucional n.° 1/82 (in Pareceres da Comissão Constitucional, Vol. 18.°, pp. 89 e 90).
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norma sancionadora e (iii) a norma Complementar "constitua uma regra acessível e

previsível""5.

Cumpre, assim, no trilho desta jurisprudência e doutrina, ateimo-nos no teor

concreto dos preceitos.

Nos termos do artigo 2.° do RGCO, "[s]ó será punido como contra -ordenação o facto

descrito e declarado passível de coima por lei anterior ao momento da sua prática".

De acordo com o disposto no artigo 388f, n.° 3, do CdVM (na redação em vigor à

data da prática dos factos):

'As contraordenações previstas nos artigos seguintes respeitam tanto à violação de deveres

consagrados neste Códko e sua reolamenta(ão, como à violação de deveres consagrados em outras

leis, quer nacionais quer comunitárias', e sua reolamentaíão, que dam respeito às seguintes

matérias:

a) Instrumentos financeiros, ofertas públicas relativas a valores mobiliários, formas organkadas.de

negociação de instrumentos financeiros, siftemas de liquidação e compensação, contraparte central,

intermediação financeira, sociedades de titularkação de créditos, sociedades de capital de risco, fundos

de capital de risco ou entidades legalmente habilitadas a administrar fundos.de capital de risco,

contratos de seguro ligados a fundos de investimento, contratos de adesão individual a fundos de

pensões abertos e regime da informação e de publicidade relativa a qualquer destas matérias;

b) Entidades gestoras de me.rra.dos regulamentados, de sistemas de negociação multilateral, de

sistemas de liquidação, de câmara de compensação, de contraparte central, de sistemas centralkados

de valores mobiliários ou sociedades gestoras de participações sociais nestas entidades?' (realce

nosso)

145 Cfr. PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário do adiso Penal à lsq da Constituição da Rtpública e da
Convenção Eumpeia dos Direitos do Homem, Universidade Católica Editora, 2008, P. 47, com as adaptações
relativas às diferentes exigências quanto à competência
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É verdade que não se se divisa referência expressa, nas aLíneas do artigo 388.°, n.° 3

do CdVM, aos auditores registados na CMVM e à sua atividade. Contudo, significará isso

urna limitação à relevância sancionatória dos deveres dos auditores contidos no Código

ou ern regulamento?

Afigura-se que não.

É que, de modo expresso, o artigo 388.°, n.° 3 do CdVM elege como fonte de

deveres com tutela contraordenadonal dois grupos de instrumentos normativos: por um

lado, a violação de deveres consagrados no CdVM e sua regulamentação, e, por outro

lado, a violação de deveres consagrados noutra legislação, desde que respeite a alguma das

matérias enunciadas nas três alíneas do preceito'.

Por outras palavras, da literalidade do corpo do artigo 388.°, n.° 3, do CdVM,

resulta que o legislador ali inscreveu dois segmentos autónomos, distinguidos pelo recurso

aos vocábulos "tanto" e "como", sendo que o elenco de matérias referido nas três alíneas

do preceito só condiciona a formação dos tipos contraordenacionais quanto à legislação

avulsa, e não já quanto à primeira parte do preceito, ou seja, não se aplica ao segmento

que se refere ao Código e à sua regulamentação.

Assim, a conexão material corn os deveres previstos no CdVM e respetiva

regulamentação operada pelo primeiro segmento da norma prescinde da mediação das

três alíneas do n.° 3 do art. 388.° do CdVM (que apenas se reportam ao segundo

segmento).

Este entendimento normativo além de correspondência estrita na letra da lei, acha-

se conforme com a sua teleologia, assegurando coerência e unidade no sistema punitivo:

146 Veja-se, a este propósito, ALEXANDRE BRANDÃO DA VEIGA, "À construção dos tipos contra-
ordenacionaís no novo Código dos Valores Mobiliários", Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, n.° 7
(abril 2040), pp. 425-426.
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por um lado, acautela a 'necessidade de limitar a tutela contraordenacional em função de

um elenco expresso de matérias e que só existe verdadeiramente em relação a legislação

avulsa que contemple regimes que podem ir para além das atribuições e competências da

CMVM; por outro lado, se a elaboração dos regulamentos pela CMVM é delimitada pelas

suas atribuições e competências é compreensível que o legislador tenha oferecido a tais

instrumentos normativos uma tutela sancionatória automática, sem a condicionar a um

grupo restrito de matérias.

Como se lê na douta decisão recorrida: «os deveres contidos no Código e sua

regulamentação (art. 388.°,in.° 3, primeira parte, do CdVM) são por si só matéria da

competência da CMVM e por isso têm tutela contraordenacional autónoma, sendo apenas

necessário identificar a norma de sanção aplicável ao caso em apreço, o que é realizado de

acordo com um critério de especialidade: ou se aplica a norma de sanção que contemple

especialmente o caso ou, na falta dessa norma, há que aplicar a norma de sanção residual

prevista no artigo 400.°, al. a), do CdVM.»

Neste conspecto, é inequívoca que as normas que a Recorrente reputa de atípicas,

encontram, na verdade - na senda da técnica legislativa própria das contraordenações e

validado pelo Tribunal Constitucional - previsão no Regulamento da CMVM n.° 6/2000,

o qual constitui, inequivocamente, "regulamentação' do CdVM (maidme, dos artigos 8.° e

9.0 desse código), na aceção do art. 388.°, n.° 3 (primeira parte) deste diploma, pelo que a

violação do artigo 3.°, n..° 1 do referido Regulamento constitui contraordenação menos

grave por força do artigo 400.°, alínea a) .do CdVM.

Vejamos o pano de fundo em que tal norma se insere.

Para além das soluções de fiscalização societária no Código das Sociedades

Comerciais, o CdVM estabeleceu, para as sociedades emitentes de valores mobiliários

admitidos à negociação em mercado regulamentado, um regime de fiscalização por

auditor externo, registado na CMVM.
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Por conseguinte, ao revisor ofir.i.21 de contas, enquanto órgão social regulado no

Código das Sociedades Comerciais, acresce o auditor externo, regulado no CdVM, sem

prejuízo de se admitir que as duas funções possam ser exercidas pela mesma pessoa, e que

a certificação legal de contas e o relatório do auditor externo possam ser apresentados

num documento único.

Contudo, mesmo que as funções de revisor oficial de contas e de auditor externo

sejam desempenhadas pela mesma entidade e, igualmente, a certificação legal de contas e

o relatório do auditor externo concentrados num único documento, o imago mantém-se:

a fonte das funções desempenhadas e dos deveres a que as mesmas estão associadas é

diverso, o mesmo sucedendo com as consequências e sanções decorrentes do

incumprimento de tais deveres.

Assim o dever, cujo incumprimento vem imputado à Recorrente, tem como fonte o

CdVM e a respetiva regulamentação, razão pela qual a sua violação encontra conexão

material com as nõrmas de sanção previstas no CdVM por via do primeiro segmento do

artigo 388.°, n.° 3, do CdVM.

Concretizando o que acima se expendeu, constata-se que salienta-se que, estamos

na presença, para efeitos de incriminação da conduta, da coexistência de duas normas: (i)

a norma que estabelece um dever (norma de conduta); e (ii) a norma que prevê uma

sanção para a violação daquele dever (norma de sanção). O tipo infracional fica, asSim,

essencialmente "a cargo" da norma de conduta, apenas tendo de ser complementado por

norma(s) que estabeleçam que a sua violação constitui contraordenação. É o caso. A

violação do artigo 3.0, n.° 1 do Regulamento da CMVM n.° 6/2000, constitui

contraordenação (menos grave) por força do artigo 400.°, alínea a) do CdVM, conjugado

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

Este entendimento encontra-se, ainda, secundado, na doutrina, retomando-se, pela

impressividade, os ensinamentos de FREDERICO COSTA PINTO,
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"[u]ma contra -ordenação integra (pelo menos) a norma de ilicitude, a norma de cu0 e a norma de

sanção (...). A norma de ilicitude contempla a conduta proibida e as circunstâncias do facto relevante. (...)

Uma contra -ordenação corresponde em regra a um ilícito qualitativamente distinto do ilícito ctiminak o

seu desvalor épd coty`igurá do pela criação normativa de deveres que pré -existem à ir!fraçãó (as normas de

conduta) e não necessariamentepelojukojuddico-político sobre a necessidade de tutela de um bemjurídico

fundamenta. (...) Por isso, enquanto o crime assenta num ilícito típico (identificável socialmente e

enquadrado pelo tip), a contra -ordenação corre.ponde, em regra, a um tipo de ilícito ;,reordenação

normativa dos deveres com tutela sancionatória subsequente)"'

Como notou ALEXANDRE BRANDÃO DA VEIGA, logo após a aprovação do 'Códigos

dos Valores Mobiliários (de 1999), a técnica adotada pelo Código na construção dos tipos

contraordenacionais foi a `.`técnica de conexão material"'.

Assim, ainda no constando da mesma norma, quer o dever legal em causa, quer a

norma sanção, são certos, prévios e determináveis no seu teor, teor este que é

perfeitamente apreensível e percetivel pelos seus destinatários, que são agentes que, de

modo profissional, estabilizado e remunerado, exercem uma determinada actividade

sujeita a regulação e supervisão.

De igual sorte, não posterga qualquer norma ou princípio a circunstância de naquela

técnica legislativa se surpreender a remissão para os regulamentos ao CdVM, constante do

atual artigo 388.°, n.° 3 (anterior 388.°, n.° 2), do CdVM.

A norma do atual artigo 388.°, n.° 3, do CdVM, é clara na sua remissão para os

Regulamentos da CMVM, entre os quais se inclui o Regulamento da CMVM n.° 6/2000.

O artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000, por sua vez, remete específica

e concretamente para as normas técnicas de revisão e auditoria aprovadas ou reconhecidas pela

OROC O âmbito do tipo contraordenacional formado • pelo art. 3.0, n.° 1, do

147 Cf. FREDERICO DE LACERDA DA COSTA PINTO, "Garantias e evolução do direito de mera ordenação
social", ScientiaJuridica, Tomo LXVI, 2017, N.° 344, pp. 250-251..
148 ALEXANDRE BRARDÃO DA VEIGA, !'̀ A construção dos tipos contra-ordenacionais no novo Código dos
Valores Mobiliários", cit, p.422.
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Regulamenta da CMVM n.° 6/2000 e pelo artigo 400.° do CdVM, quanto à violação das

normas técnicas de revisão/auditoria, é limitado pelo âmbito de aplicação do próprio

Regulamento n.° 6/2000. 0 que releva é o dever de o kuditor registado na CMVM de

cumprir com as normas técnicas de revisão e auditoria no contexto da prestação dos

serviços previstos no CdVM, maxime no âmbito de auditoria conducente à emissão. de

relatório do auditor a que refere o artigo 8.° do CdVM.'

Não se divisa, por isso, qualquer compresso da exigência de lei certa, dado que as

remissões são límpidas e sem ambiguidades e as normas técnicas de revisão e auditoria

aprovadas ou reconhecidas. pela OROC são normas que a Recorrente, em concreto,

observa quotidianamente no exercício da sua atividade profissional, observância a que se

encontra legalmente adstritals".

Foi, este, também a propósito de outro domínio sectorial das contraordenações,

mas consentido paralelismo, a fundamentação preconizada por este Tribunal e validada

pelo Tribunal Superior (nos autos de RCO n.° 182/16.0YUSTR, transitado em julgado):

"(...) a norma que prevê a contraordenação pelo incumprimento do dever de

diligência do. art.' 15.°/2/c) do Aviso n.° 5/2008, de 1 de julho, não se trata de

norma em branco, com conceitos vagos e indeterminados, antes nela se deteta uma

concretização suficiente dos elementos do tipo que decorre da própria lei, em

149 Conforme esclarece o preâmbulo das Normas Técnicas, publicadas no Diário da República n.° 295/97 —
111 série, de 23 novembro de 1997:"Nos termos do estalgtojurídico que regulamenta a prvfissão de revisor oficial de contas
(ROC) constituí atribuição da Cárnara dos Revisores Oficiais de Contas (CROC) deinir normasi procedimentos técnicos de
actuação prersional. tendo em conta os padrões ,geralmente aceites.
O referido estatuto estabelece que é da competência exclusiva dos ROC a revisão legal de empresas ou de outras entidades, p qual
consiste no exame das contas em ordem à sua ceriffic(iLão kkil, hem como o exercido de quaisquer outras.ficndies de interesse
prib,ino que a lei lhes &tibia

r • rd •••••ieão de
trabalhos de auditoria e outros relacionados com o mercado de capitais. à qua] têm acesso exclusito as sociedades defevüorts
qficiais de contas LSROC) incciitasjunto da entidade reguladora daquele mercado.
Consequentemente, nas Normas Técnicas de Revisão/Auditoria utika-se o termo revisor/auditor para designar tanto os
ROC como as SROC como ainda os auditores externs, e o (ermo revisão/ auditon'a para desiyfiar tanto a revisão leal como a

150 Cfr. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 29 de novembro de 2011, proferido no Proc. n.°
773 / 10.2TYLSB.L1- 5, disponível em www.dgsi.pt.
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respeito pelos princípios da legalidade 'e tipicidade, não sendo exigível maior

concretização dos elementos típicos. Concluindo-se pela inverificação da apontada

inconstitucionalidade por alegada violação do princípio da legalidade na vertente da

tipicidade.

(...) Em suma, o Aviso n.° 5/2008, de 1 julho, apenas veio concretizar o que já

decorre do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades nnanceiras, não

sendo, por outro lado, questionada constitucionalmente a admissibilidade das

normas em branco no âmbito penal, e, por maioria de razão, no

contraordenacional, sem que tal implique a violação do princípio da legalidade sob a

vertente do princípio da tipicidade, conforme o Tribunal Constitucional em recente

aresto vincoulm: "a validade constitucional das "normas penais em branco" apenas

deverá considerar-se excluída, por força do princípio da tipicidade (no sentido da

exigência de uma descrição.c.lara e precisa do facto punível), nas hipóteses em que a

remissão feita para a norma complementar puser em causa a certeza e

detemünabilidade da conduta tida como ilícita, impedindo que os destinatários

possam apreender os elementos essenciais do tipo de crime (...)".

Não resta senão concluir que o legislador ordinário não se limitou a prescrever a

necessidade de as instituições bancárias se munirem de um sistema de controlo

interno estatuindo as condições que devem satisfazer, entre outras, a de "h) Dispor

de mecanismos adequados de controlo interno, incluindo procedimentos

administrativos e contabilísticos sólidos", indo mais longe para densificar em que se

traduziriam estes mecanismos de controlo interno no Aviso n.° 5/2008, de 1 de

julho, ao estabelecer os objetivOs, princípios — art.os 10.°, 11.0 do sistema de gestão

de riscos —, detalhando como deve ser desenvolvidos os processos de identificação,

avaliação e controlo de riscos — art.os 12.% 13.° e 15.° — sendo este último

151 Cfr. Acórdão do Tribunal Constitucional n.° 698/16, de 20 de dezembro de 2016, disponível em
wmnyln~çonstitucional.pt
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normativo particularmente detalhado na descrição das ações a empreender em prol

da adequação e eficácia dos procedimentos definidos pela políticas que estabeleçam

os objetivos globais e específicos para cada área funcional, enunciação que não é

exaustiva (...).

Nesta ordem de ideias, se conclui não pecarem as normas infracionais a que vimos

de referir-nos, de indeterrninabilidade, não violando, desta feita, o princípio da

tipicida.de consagrado no art.° 29.°/1/3 da CRP".

Improcede, por isso, a invocada inconstitucionalidade, não se divisando a violação

de normal ou princípio, legal ou constitucional.

Neste âmbito, defende, ainda, a Recorrente que «no âmbito da transposição da

Directiva n.° 2006/43/CE, quer o Regulamento CMVM n.° 1/2014 (que sucedeu ao

Regulamento CMVM 6/2000), quer as próprias disposições do CdVM que constituíam o

objecto de regulamentação desses mesmos Regulamentos CMVM 1/2014 e 6/2000

(nomeadamente os artigos 9.° e 9.°-A do CdVM) foram objecto de revogação pela Lei n.°

148/2015, de 9 de Setembro» (ponto 325 das doutas condusões de recurso), eliminação que «produz

efeitos relativamente aos concretos factos imputados à KPMG».

Vejamos.

À data da prática dos factos objeto do presente processo de contraordenação

encontrava-se em vigor o Regulamento da CMVM n.° 6/2000 que, em regulamentação do

art. 8.° e 9.° do CdVM (auditor externo registado na CMVM), dispunha, no seu artigo 3.°

(Deveres gerais do auditor), o seguinte:

"1. 0 auditor deve cumprir todas as normas técnicas de revisão e de auditoria

aprovadas ou reconhecidas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.
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2. O relatório e o parecer obedecem aos modelos de relato aprovados pela

CMVM, ouvida a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, e que satisfaçam todos

os requisitos previstos nos artigos anteriores.

3. No relatório, o auditor deve proporcionar um nível de segurança aceitável e a

sua opintio deve ser expresso de forma

A violação de normas técnicis de auditoria, no contexto da auditoria sobre

informação financeira anual de emitente e/ou da elaboração do correspetivo relatório de

auditoria, consubstanciava, assim, uma violação do disposto no art. 3.° do referido

Regulamento, materiali7ando-se na verificação de uma contraordenação menos -grave por

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

parte do CdVM.

Então, de acordo com o disposto no artigo 388.°, n.° 1, alínea c) do CdVM, as

contraordenações menos graves eram, à data dos factos, sancionáveis com coima de €
2.500,00 a 500.000,001'. •

De facto, o Regulamento da CMVM n.° 6/2000, foi revogado pelo Regulamento da

CMVM n.° 1/2014.

O Regulamento da CMVM n.° 1/2014 foi aprovado na sequência da reformulação

do artigo 9.° (registo de auditores) do CdVM e do aditamento a este código do artigo 9.°-

A (Deveres dos Auditores)153, ambos operados pelo DL n.° 88/2014, de 6.de junho.

152 A Lei.n.° 28/2017, de 30/05, procedeu à alteração do artigo 388.°, n.° 1, Africa c), do CdVM, agravando a
coima minima abstratamente aplicável às contraordenações menos graves, de € 2.500,00 para € 5.000,00, e a
coima máxima de € 500.000,00 para € 1.000.000,00. .
153 De acordo com o Preâmbulo do Regulamento da CMVM n.° 1/2014, a Comissão Europeia "(...)
abandonou a sua posição segundo a qual cabia. as auditores assegurar a sua própria independência (reconhecendo as
instOciências reveladas nos sistemas de autorregulação), bem coma a sua prertcncia por instrumentos legislativos não vinculativos.
Este novo impulso culminou na Diretiva 2006/4310E, de 17 de maio de 2006, relativa à revisão legal das contas anuais e
consolidadas.
Esta Diretiva começou a ser transposta em PorlugaZ ainda antes da sua pubicação, pelo Decreto -Lei n.° 76 A/2006, de .-29 de
rump, que reforçou a fiscalizaç ão das sociedades anónimas, redOnindo opapel do órgão de fisca4afão da administração e, em
particular, a sua relação com o revisor oftcial de contas. Quanto a este último panto, passou a exigir-se que o órgão de fiscaktção
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O art. 9.°--A do CdVM, estabelecia, designadamente, o seguinte:

"Artigo 9.°A

Deveres dos auditores

1 - Na prestasão de serviços previstos .no Código dos Valores llfobiliátios,

legislação complementar e Regulamentos da CMVM. o auditor deve cumprir

as normas que regulam o exercicio'da atividade de revisor oficial de contas.

(• • ••)

3 Sem prejuízo dos demais deveres de informação e de comunicação a que estejasIgeito, o auditor

deve comunicar imediatamente à CMVM os factos de que tome conhecimento, no exercido das suas

funções, respeitantes à entidade a que preste serviços e a outras incluídas no respetivo perímetro de

consolidação de contas, que sejam suscetíveis de:

a) Constituir crime ou contraordenação muito grave previstos em norma legal ou regulamentar cujo

cumprimento esty'a sujeito a s4,ervirão da CMVM;

b) Afetar a continuidade do exercício da atividade da entidade ern causa; ou

da administração operasse como fórum de discussão com o revisor oficial de contas, sobre todos os assuntos considerados relevantes
na revisão das contas da sociedade e sobre possíveis ilícitos de que suspeitasse ou tivesse conhecimento. Na transposição daquela
Diretiva, gyinuu-se os Decretos -Lei re' 22412008 e 22512008. dr_20 de noreminv. O primeiro introduvW sirp¡ficativar
aüeratães no Decreto -Lei n.' 487/99. ;le 16 de novembro (Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais .de Contas). com vista,
sobretudo. ao refolo da indoendincia dos revise= da qualidade do seu sersi¡o e da responsabilidade do revisor da sotitáde-mãe
nos ,grupos de sociedades. bem como à re.pulaj-ão dos terms em que revisores de ouiros pausas podem ter rx0ados em PorkefiL O
leffiltd0 477.011 na, cisterna de superviião pública. sob responsabilidade do Conselho Nacional de Supersisão de Auditoria
((NSA). cl//os estatutos coral« (Estatutos do C.NSA). O propósito foi rfonar a anifur4a r 4 dibiüdad, i ia afigidade de
revisão de contas exercida em Pedwal. Assente na traniparincia, este sistema deve a:usurer a aprovação e o misto de revisores
oficiais de contas; a adoção de normas em matéria de deontologia profissional, de controlo interno de qualidade e de procedimentos
de revisão de contas; bem como a formação contínua e o adequado funcionamento dos sistemas de controlo de qualidade, inspeção e

disaplina.
Entretanto, °process° legislativo europeu continuou, por iniciativa da COPIálãO Europeia, destacando-se opublicação do 'livro
verde sobre política de auditoria: as lições da crire". em 2010[3], da Proposta de Diretiva que altera a Diretiva 20061431 CE,
relativa à revirão legal das contas anuaís e consolidadas, e da Proposta de Regulamento relative aos requisitos específicos pare a
revisão legal de contas das entidades de interesse público, em 2011.
Perante esta evoluçãojrnpôs-se a revisão do regime do Código dos Valores Mobiliários e da afticulação
da regulapTo do CMVM corn o quadro legal. no que _se refere aos requisitas para registo na CMVM e
aos deveres específicos dos auditores. por um lado, e dos auditores e entidades de auditoria de países terceiros, por
outro. Neste último campo, deve clarificar-se. _em particular a articulaçâo do registo na CMVM _corn o
registo no CNSA. a sujeição do auditor às normas técnicas _de revisão _de contas _e aos deveres do
revisor oficial de contas (cm mattria de idoneidade. independência. competência técnica e controlo
de qualidade). e a de.asificação do seu dever de informação para com a ~ 1 , "
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c) Justificar a emissão de reservas, escusa de opinião, opinião adversa ou
impossibilidade de emissão de relatório.
4 - Deve também comunicar imediatamente à CMVM os factos de que tome conhecimento, no

exercido das suas funções, reipeitantes a outras pessoas, quepela.sua gravidade, sejam suscetíveis de

afetar o regular fundonamento dos mercados de instrumentos financeiros.

6 - A violação de deveres a que o auditor registado está sujeito previstos no

presente Código, legislação complementar ou regulamentos da CMVM pode determinar
o cancelamento ou suspensão do registo do auditor na CMVM, nos termos
previstos em regulamento da CMVM:"

Ora, em consonância com o disposto no artigo 9.°-A do CdVIVI, o Regulamento da

CMVM n.° 1/2014 manteve o dever anteriormente previsto no artigo 3.4', n.° 1 do

Regulamento da CMVM n.° 6/2000 — de o auditor registado na CMVM cumprir, na
prestação de serviços previstos no CdVM, todas as normas técnicas de revisão e de auditoria aprovadas

ou reconhecidas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, determinando, no respetivo artigo

10.0, o.seguinte:

"Na prestação de serviços previstos no Código dos Valotes Mobiliários,
legislação complementar e Regulamentos da•CMVM, o auditor deve cumprir todas as natIllas

aprovadas ou reconhecidas que regulam o exercido da atividade de revisor
oficial de contas, designadamente:
a) As normas técnicas de revisão e de auditoria:

b) As normas relativas à idoneidade, independência e controlo interno de qualidade;

c)Os deveres de comunicação ao órgão de fiscalkação da entidade auditada; e

d) Os deveres de organkação e manutenção de um processo relativo ao exercido de cada uma das

funções de interesse público, incluindo os deveres de guarda e de acesso à documentação do trabalho de
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auditoria realkado no contexto de cada entidade auditada, abrangendo as entidades incluidas no seu

perímetro de consolidação".

Seguidamente, em 2015 foi publicado o Regime Jurídico da Supervisão de

Auditoria ("RJSA"), aprovado pela Lei n.° 148/2015, de 9 de setembro; e o novo

Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas ("NEOROC"), aprovado pela

Lei 145/2015, de 7 dc setembro, ambos com entrada ern vigor em 1 de janeiro de 2016.

No regime anterior ao RJSA, as competências de supervisão e de processamento

das contraordenações encontravam-se, no que respeita às regras reguladoras da atividade

de revisão e •auditoria (e às regras sobre independência), essencialmente repartidas entre o

CNSA e a CMVM.

As competências do CNSA não derrogavam as competências de outraS entidades,

conforme dispunham os artigos 1.0 e 3.°, n.° 2, dos respetivos Estatutos. Esta salvaguarda

era particularmente operante no caso da CMVM, uma vez que o CdVM e respetiva

regulamentação estabeleciam vários deveres específicos para os auditores que exerciam

a sua atividade relativamente à informação enunciada no artigo 8.° daquele código.

Assim, ao passo que as competências do CNSA eram genéricas, ou seja, abrangiam

atividade dos ROCs e auditores independentemente do tipo de informação ou das

entidades em relação às quais exerciam a sua atividade, as competências da CMVM eram

específicas, uma vez que incidiam exclusivamente sobre a atividade exercida em relação à

informação descrita no referido artigo 8.°.

O facto de a competência do CNSA ser genérica, abrangendo toda a atividade dos

ROC e auditores, dava origem a um concurso com as contraordenações previstas no

CdVM e respetiva regulamentação: quer o Estatuto do CNSA, quer o CdVM previam

contraordenações para a violação de deveres de independência, das normas de auditoria
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.(na parte ern que a violação das normas de auditoria respeitava à informação prevista no

artigo 8.°) e dos deveres de comunicação (previstos no CdVM).

A principal alteração ao quadro até então vigente, introduzida pelo RJSA, foi a

atribuição de competência à CMVM para.a supervisão de toda a atividade de revisão

legal de contas e auditoria, tendo, 'ern consequência, sido extinto o CNSA154 e as

respetivas competências sido transferidas para a CMVM. Com a imposição, nos termos

previstos no RJSA, do registo de todos os ROC/SROC na CMVM para efeitos do

exercício de funções de interesse público, a Lei 148/2015 revogou o anterior regime de

registo de auditores junto da CMVM, previsto e regulado nos artigos 9.° e 9.°-A, do

CàVM, e no Regulamento da CMVM n.° 1/2014. Solução legislativa que se compreende

porquanto, nos termos previstos no RJSA, todos os ROC/SROC que exerçam funções de

interesse público passaram a dever estar registados junto da CMVM, logo: o mesmo

ROC/SROC passou, por força desse registo, a estar simultaneamente habilitado a

realizar quer as auditorias às contas, nos termos previstos .no EOROC, quer as

auditorias previstas no CdV1V1 (cf. artigo 8.°, n.° 1 e 245.°, n.° 1, al. b), do CdVM).

Assim, também o artigo 8.° do CdV1\4„ foi alterado pela Lei n.° 148/2015,

mantendo-se, contudo, o dever de a informação financeira anual e/ou semestral ter de ser

objeto de ' relatório elaborado por ROC, nos seguintes térmos:

"1 - Deve setobjeto de relatório de auditoria elaborado por revisor oficial de contas

ou sociedade de revisor oficial de contas a informação financeira anual contida em

documento de prestação de contas ou empmspetos que:

•)
2 - O revisor oficial de contas e a sociedade de revisor oficial de contas referidos no número anterior

são, para efeitos deste Código, desiviados por auditor, e por auditoria a atividade

154 Criado pelo Decreto-lei 225/2008, de 20 de novembro, na sequência da exigência constante da Diretiva
2006/43/CE no sentido de os Estados membros instituírem um sistema público de supervisão de auditoria.
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por eles desenvolvida,

3- (Revogado)"

Por outras palavras, .com a nova redação do artigo 8.°, n.° 1 do CdVM, as funções

do anterior «auditor registado na CIVIVM» passaram a poder ser desempenhadas por

ROC/SROC que, nos termos gerais (i.e. previstos no RJSA), esteja registado na CMVM

para o exercício de funções de interesse público.

E, segundo o n.° 2 do .citado artigo, este ROC/SROC e a atividade por ele

desenvolvida são, para efeitos do CdVM, designados, respetivamente, por"auditor" e por

" auditoria" .

Sendo certo que por força da revogação, pela Lei n.° 148/2015, dos artigos 9.° e 9.°-

A do CdVM, e do Regulamento 1/2014, deixaram de estar abrangidas pelo CdVM,

designadamente, as contraordenações relativas ao não cumprimento das normas técnicas

de revisão e auditoria (artigo 9.°-A do CdVM e artigo 10.° do Regulamento 1/2014) e as

normas relativas a deveres destinados a prevenir conflitos de interesses e a garantir a

independência (artigo 9.°-A do CdVM e artigo 11.° do Regulamento 1/2014). Contudo,

tal alteração legislativa (maxime, o facto de as referidas contraordenações terem deixado de

estar abrangidas pelo CdVM) não teve subjacente qualquer opção ou intenção legislativa

de desinfracionalizar a violação dos deveres dos auditores que exerçam a sua atividade no

âmbito da auditoria, tal como prevista no CdVM, maxime do dever (anteriormente

previsto, primeiro no regulamento n.° 6/000 e, depois, no Regulamento n.° 1/2014) de

cumprimento das normas de auditoria no âmbito das auditorias a que se referem os

artigos 8.° e 245.°, n.° 1, al. c), ambos do CdVM.

Como se alcança do cotejo desteiter, a revogação, pela Lei n.° 148/2015, dos artigos

9.° e 9.°-A do CdVM, e do Regulamento 1/2014 teve lugar no contexto da aprovação,

pela mesma lei, do RJSA, o qual:
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a) por um lado, atribuiu à CMVM a supervisão pública de todos os ROC. SROC e

auditores de entidades de interesse público (entre os quais se contam os anteriores

«auditores (externos) registados na CMVM » ao abrigo do disposto no artigos 8.° e 9.° - como

era .o caso da Arguida) e da atividade de auditoria por aqueles desenvolvida,

atribuindo, para o efeito, à CMVM poderes de regulação e de supervisão

(incluindo os de registo de ROC e de SROC, de avaliação da respetiva idoneidade,

de instrução, e de decisão de processos sancionatórios), e reservando-se ainda

para esta autoridade administrativa, a título exclusivo, as competências de controlo

de qualidade e de inspeção dos ROC e das SROC de entidades de interesse

público; e,

b) pot outro lado, instituiu um (novo e unitário) regime sancionatório aplicável, de

forma transversal, às auditorias realindas por aqueles agentes, a efetivar pela

CMVM, enquanto entidade pública responsável pela supervisão de auditoria.

O novo regime da supervisão de auditoria, embora mantendo, por via do RJSA e do

NEOROC, a continuidade dos deveres impostos aos ROC e auditores, eliminou as áreas

de sobreposição que existiam no anterior entre as contraordenações previstas no

Estatuto do CNSA e aquelaS que o CdVM previa, diminuindo, assim, as situações de

concurso entre umas e outras, uma vez que, atualmente, o essencial das consequências

contraordenadonais da violação de deveres específicos impostos a ROCs e auditores

passou a estar concentrado nos artigos 45.° e 48.° do RJSA.

Donde, a Lei n.° 148/2015 operou, assiin, uma transferência do CdVM para o RJSA

das consequências contraordenacionais da violação dos deveres dos auditores

anteriormente previstos naquele Código e sua regulamentação, como corolário necessário

e lógico, por um lado, da concentração na CMVM da supervisão pública dos ROC, SROC
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e auditores de entidades de interesse público e, por outro lado, da concentração no RJSA

da regulação dessa supervisão e do regime sancionatório da auditoria.

Presentemente, por força da -entrada em vigor do RJSA, ainda que a auditoria incida

sobre contas de emitentes de instrumentos financeiros admitidos .à negociação em

mercado regulamentado, as consequências contraordenacionais da violação das normas

relativas à atividade de revisão e auditoria passaram, assim, a ser exclusivamente as
previstas nos artigos 45.° e 48.° do RJSA. 155

Ora, especificamente no que se refere ao dever de cumprimento, no âmbito da

prestação de serviços previstos no CdVM (maxime, no âmbito de auditoria conducente à

emissão do relatório a que se referem o artigo 8.° e 259.°, do CdVM), das normas técnicas

de auditoria (incluindo as que consagram o dever de obter prova de auditoria apropriada e

suficiente; de incluir reservas na opinião a emitir ou de documentar adequadamente o

trabalho, de forma a suportar a opinião), a sua violação passou a estar abrangida pelo

regime sancionatório consignado no art. 45.° do RJSA, nos termos do qual:

• "Constitui contra -ordenação muito grave, punível com coima entre 25 000 e € 5 000
000, a violação:

a )  Do dever de emissão, na certificação legal de contas, de reservas e ou de

escusas de opinião.

b)  Do dever de suportar adequadamente a opinião emitida, deii,gnadamente em

áreas relevantes das demonstraçães financeiras, através da obtenção de prova de

revisão e ou de auditoria apropriada e suficiente e de documentação das

respetivas conclusões.

(cf. 45.' n.° 1 do RJSA)

• "Constitui contra -ordenação grave, punível com coima entre (euto) 10 000 e (euro)

155 Por força do disposto no artigo 45.°, n.° 4 do RJSA, os auditores permanecem, contudo, sujeitos às
consequências contraordenacionais previstas no CdVM (e não às do artigo 45.° do Wail.) quanto aos demais
deveres previstos no código, designadamente quanto à qualidade de informação (artigo 7.°), cuja violação
mantém a sua autonomia sancionatória nos termos do artigo 389.°, n.° 1, do CdVM.
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2 500 000, a violação:

a) De normas de auditoria aplicáveis emitidas pot autoridade

competente, bem como de normas de acesso e exercício da atividade de

auditoria respeitantes à otxankação,funcionamento,formação e dos auditores, bem como

ao planeamento, execuç'ão, conclusões e controlo de qualidade do seu trabalho,

incluindo as suas opiniões".

(cf. 45.0 n.° 2 do RJSA)

Conforme se observa supra, a lei nova (RJSA):

a) manteve a tipificação, como contraordenação grave,* da violação de normas de auditoria

aplicáveis;

b) passou a qualificar como contraordenação muito grave a violação:

i) do dever (decorrente das normas de auditoria aplicáveis) de emitir reservas em

certificações legais de contas; e;

do dever (decorrente das normas de auditoria aplicáveis) de suportar a opinião

emitida através da obtenção de prova de auditoria suficiente e apropriada e de

documentação das respetivas conclusões.

Por conseguinte, ao abrigo do regime,sancionatório atualmente aplicável, a violação

das normas de auditoria (aplicáveis) que consagrem o dever de emitir reservas e de obter e

documentar adequadamente a prova de auditoria obtida e as conclusões extraídas dessa

prova, passou, necessariamente, a constituir contraordenação muito -grave, punível com

coima entre € 25.000,00 e € 5.000.000,00.

Assim se constatando que, a lei nova (RJSA) não só não procedeu à
desinfracionalização da violação de normas de auditoria, no âmbito da auditoria levada a
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cabo por auditor registado na CMVM, para os efeitos previstos no CdVM, como agravou

a moldura sancionatória abstratamente aplicável à referida infração, nos seguintes termos:

a) relativamente à infração de violação das normas de auditoria que estabeleçam o

dever do auditor: i) incluir reservas, ú) de obter prova apropriada e suficiente para

suportar a opinião, e iii) de documentar adequadamente nos papéis de trabalho as

conclusões e/ou julgamentos extraídas da prova de auditoria obtida — o _RJSA

agravou a coima minima abstratamente aplicável de €2.500.00, para

€25.000.00,00, e a coima maxima abstratamente aplicável de €500.000.00, para €

2.500.000,00;1'

b) relativamente à infração (residual) de violação de normas de auditoria, o RJSA agra<rou

a coima máxima abstratamente aplicável de €500.000.00, para €2.500.000,00;

Em coerência, dado que a lei nova não é, concretamente, mais favorável à

Recorrente, mantém-se intocada a aplicação da lei vigente ao tempo da prática dos factos

(ex vi artigo 3.°, n.° 2 do RGCORD): ou seja, o artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da

CMVM n.° 6/2000, conjugado com os artigos 388.°, n.° 3 e 400.°, al. a), ambos do CdVM.

Improcede, o alegado pela Recorrida, dado que se não verifica qualquer

desinfracionali7ação da conduta anteriormente sancionada pelo artigo 3.°, n.° 1, do

Regulamento da CMVM n.° 6/2000, conjugado com os artigos 388.°, n.° 3 e 400.°, al. a),

ambos do CdV11/ •

156 Com a entrada em vigor do RJSA, a violação destes deveres — apesar de envolver, necessariamente, a
violação das normas de auditoria que os consagram - passou a constituir uma contraordenação autónoma
(face ã contraordenação [residual] de violação de normas de auditoria), qualificada como muito grave, e
punível como uma coima máxima de €5.000.000,00. Contudo, na medida em que, tanto o dever de incluir
reservas, como o de obter e documentar prova de auditora apropriada e suficiente, encontram-se previstos e
decorrem de normas de auditoria, no regime sancionatório atual, a violação desses "deveres" configurará,
simultaneamente: i) urna contraordenação muito grave (nos termos do artigo 45.° n.° 1 a) e b)), uma
contraordenação grave (nos termos do artigo 45.° n.° 2 a)).
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Propugna a Recorrente157 pela existência de uma relação de concurso aparente entre

as infrações que lhe foram imputadas: artigo 22.°, n.° 1, alínea b), dos Estatutos CNSA e

artigo 3.° do Regulamento da CMVM 6/2000, conjugado corn o artigo 400;3, al. a) do

CdVM.

Em consequência, alega, ocorre urna violação do princípio constitucional do ne bis in

idem, proclamado pelo artigo 29.°, n.° 5, da Constituição da República Portuguesa

("CRP")".

Sobre a matéria o Tribunal, na sequência da discussão da causa, e na senda do

propugnado pela própria Recorrente, divisou, igualmente, um sentido unitário de

ilicitude158, razão porque soçobrou a imputação à Recorrente de 63 contraórdenações, de

execução instantânea, em relação de concurso real e efetivo.

Tal convolação jurídica, foi objecto de prévia comunicação aos sujeitos processuais, nos

termos e para os efeitos constantes no artigo 358.°, número 3 do CPP.

Sem prejuízo, importa cotejar criticamente o argumentário expendido, dado que se.

•edifica sobre a preterição de normas e princípios constitucionais.

Nos processos de contraordenação, á existência de um concurso efetivo

demanda a verificação dos seguintes pressupostos: (a) atuação de um agente; (Iii.) violação

de uma norma infracional e realização múltipla do mesmo tipo; ou (b.ü) violação de várias

normas infracionais.

Paulo Pinto de Albuquerque ensina que "a concretização do que é um tipo de crime

para efeitos do concurso de crimes faz-se por referência ao critério da identidade do bem

jurídico protegido pelo tipo, corrigido pelo critério da «conexão situacional» entre diversas

157 Ponto 328 e seguintes das doutas conclusões de recurso de impugnação judicial (fls. 12418 dos autos).
158 Jorge de Figueiredo Dias "são Sentidos da vida jurídico -penalmente relevances que vivem no
comportamento global", "é a unidade ou pluralidade de sentidos de ilicitude típica, existente no
comportamento global do agente submetido à cognição do tribunal, que decide em definitivo da unidade ou
pluralidade de factos puníveis e, nesta acepção, de crimes"

695



Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
1° Juízo -J1

Pr.Do Município, Ed Ex -Escola Prática de Çavalaria
2005-345 Santarem

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

Proc..n.° 290/20.2YUSTR

realizações típicas homogéneas (...). Assim, há concurso (efectivo) de crimes quando os

factos se subsumem a crimes que protejam bens jurídicos distintos ou sendo subsumíveis a

crimes que protejam o mesmo bem jurídico, as violações tenham tido lugar em situações

históricas distintas"i".

Assim, na senda do que antecede, sem prejuízo de ulterior especificação casuística,

existe autonomia, traduzida numa relação de concurso real e efectivo, entre as seguintes

imputações: i) violação do artigo 62.°, n.° 4 do EOROC, conjugado com normas técnicas

de auditoria; ii) violação do disposto no artigo 44.°-A, n.° 2, do EOROC; iii) violação de

normas técnicas de auditoria; iv) violação do disposto no 44.°, n.° 3 do Estatuto da OROC,

conjugado com normas técnicas de auditoria; (v) prestação de informações falsas ao CNSA.

Cada uma das violações indicadas em (i) a (iv) do ponto anterior constitui contraordenação

quer por via do consignado no artigo 22.°, a° 1, alínea b), dos Estatutos CNSA quer por

via do previsto no artigo 3.° Regulamento da CMVM n.° 6/2000 (conjugado com o artigo

400.°, alínea a) do CdVM).

A prestação de informações falsas ao CNSA constitui contraordenação grave por força

do artigo 22.,, a' 1.°, alínea e), dos Estatutos do CNSA.

Critica a Recorrente a subsunção da sua conduta a contraordenações previstas em duas

normas legais: a saber, o artigo 22.°, n.° 1, alínea b), dos Estatutos CNSA e artigo 3.°

Regulamento da CMVM n.° 6/2000 (conjugado com o artigo 400.°, alínea a) do CdVM)

porquanto alega a Arguida que o seu comportamento tem um único desvalor jurídico-

Tal relação de concurso funda-se na circunstância de aquelas normas infracionais

tutelarem bens jurídicos, não se divisando relação de especialidade, subsidiariedade ou

consunção entre as normas infracionais cuja violação the foi imputada, antes constituindo

dois ilícitos autónomos.

159 Cfr. Comentário do Código Penal à lu da Constituição da Repúb£ca e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem,
Universidade Católica Editora, pág. 136.
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De facto, seguindo-se a fundamentação da decisão recorrida, atento o seu bem

fundado, verifica-se que, à luz do quadro legal em vigor à data dos factos, podem apontar-

se as seguintes notas distintivas entre a certificação legal de contas co relatório de auditoria

e que fundamentam a conclusão de que estão em causa bens jurídicos distintos:

(i) a certificação legal de contas tem um âmbito de incidência subjetivo que não coincide

com a incidência subjetiva do relatório de auditoria, ou seja,• o autor de cada um dos

documentos e, consequentemente, o sujeito dos deveres que regulam a emissão de tais

documentos não é o mésmo (num é o Revisor Oficial de Contas, :noutro é o Auditor

Externo);

(ii) o conteúdo do relatório de auditoria é mais amplo do que o da certificação legal .de

contas na medida em que se impõe ao auditor que analise e emita a sua o' pinião quanto à

conformidade da informação contida nos documentos de prestação de contas, nos termos

previstos no CdVM;

(iii) para que revisoroficial de contas possa emitir relatório de auditoria deve estar registado

na CMVM.

As normas de iliCitude em apreço dirigem comandos normativos a destinatários

diferentes: de um lado, o revisor oficial de contas e, do outro, o auditor externo de

emitente de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado — o
que aponta no sentido de se estar perante uma pluralidade de condutas distintas (que em

regra terão agentes distintos).

Tal não é arredado por, no caso concreto, por opção quer da Recorrente, quer da

entidade auditada, a KPMG assumir e atuar na dupla qualidade de revisor oficial de contas

e o Auditor Externo do BES. O que releva é que estão em causa bens jurídicos distintos,

dirigidos abstrata e normativamente a distintos destinatários: ao ROC cabe emitir

certificação legal de contas e ao auditor externo, emitir relatório de auditoria.
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Assim, a mesma conduta, visando destinatários distintos, é susceptível de postergar,

bens jurídicos distintos.

De facto, as sociedades que assumam o tipo social de sociedade anónima' estão

legalmente obrigadas a ter um órgão de fiscalinção a quem incumbe, entre o mais, o dever

de proceder a um exame das contas da sociedade. comercial, sendo que esse exame envolve

a obrigatoriedade de emissão de um certificação legal de contas por revisor oficial de contas

(cfr. artigos 278.°, n.° 1, 446.° e 451.°, n.° 2, do Código das Sociedades Comerciais,

abreviadamente "CSC").

Acresce que, as sociedades que sejam emitentes de ações admitidas à negociação em

mercado regulamentado devem sujeitar as contas anuais a relatório de auditor registado na

CMVM (cfr. artigos 8.°, 9.°, 244.°, n.° 1, 245.°, n.° 1, alínea b), do CdVM).

Donde, as sociedades anónimas que sejam, simultaneamente, emitentes de ações

admitidas à negociação em mercado regulamentado devem ter as suas contas anuais sujeitas

a um duplo exame que se corporiza, por um lado, na emissão de certificação legal de contas

e, por outro lado, na emissão de relatório de auditoria.

No caso subjudice, o Banco Espírito Santo era, à data dos factos, uma sociedade

anónima e uma sociedade aberta, emitente de valores mobiliários admitidos à negociação

no mercado regulamentado da Euronext Lisbon, denominado Eurolist by Euronext

Lisbon.

Assim, nessa qualidade, o BES devia obter uma apreciação quanto às contas pelo

ROC (certificação legal de contas) e pelo auditor externo (relatório de auditoria).

O conteúdo de tal documento é, igualmente, diferenciado.

16° Assinala-se, contudo, que as sociedades por quotas (verificadas algumas condições) e as sociedades em
comandita por ações também devem ter as suas contas revistas por revisor oficial de contas (cfr. artigos 262.°
e 478.°, que remete para as disposições aplicáveis às sociedades anónimas, ambos do CSC), ainda que se tenha
referido as sociedades anónimas em texto por corresponder à situação aplicável rubjudice.
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O conteúdo e regras a que deve obedecer a certificação legal de contas consta, em

especial, do artigo 44.° do EOROC, sendo que, quanto ao relatório de auditoria, há que ter

em conta o artigo 245.°, n.° 2, do CdVM. No que tange ao relatório de auditoria, exige o

legislador, adicionalmente em relação aos elementos exigidos quanto à certificação legal de

contas, 'clue o relatório contenha, em especial, "opinião relativa às previsões sobre a

evolução dos negócios e da situação económica e financeira contidas. nos documentos"

(cfr. artigo 245.°, n.° 2, alínea a), do CdVM), opinião que não é exigida na certificação legal

de contas. O que se apresenta congruente com o disposto no n.° 2 do artigo 8.° do CdVM

(na sua redação à data dos factos), que prevê que "Se os documentos referidos no número

anterior [informação financeira anual] incluírem previsões sobre a evolução dos negócios

ou da situação económica e financeira da entidade a que respeitam, o relatório do auditor

deve • pronunciar-se expressamente sobre os respectivos pressupostos, critérios e
coerência".

Por seu turno, são distintas as diretrizes de revisão que preveem cada urna das

opiniões que corporizam a cerificação legal de contas e o relatório de auditoria.

. • Segundo a DRA 700 a finalidade daquela diretriz é "o de estabelecer as normas e
proporcionar orientação quanto à forma e conteúdo dos relatórios de revisão/auditoria". O

conteúdo da certificação legal de contas, o mesmo encontra-se descrito nos parágrafos 11 e

seguintes daquela DRA. E, como expressamente salvaguarda o parágrafo 5 daquela DRA

700, existem especificidades no conteúdo do Relatório de Auditoria previsto no CdVM, as

quais se encontram consignadas na DRA 701. A DRA 701, por seu turno, "tem como

objectivo principal proporcionar ao revisor/auditor orientação sobre a elaboração do seu

relatório, de forma a dar cumprimento aos seus deveres corno auditor registado nos

aspectos específicos exigidos pelo Código dos VM".

Ora, quanto ao relatório de auditoria, emitido nos termos do CdVM, exige-se, entre

o mais, que incumbe ao auditor "verificar que a informação financeira contida .nos

documentos de prestação de contas satisfaz as qualidades de ser completa, verdadeira,
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actual, clara, objectiva, licita e em conformidade com o exigido pelo Código dos VM." (cfr.

DRA 701, parágrafo 8, alínea b)). Por outro lado, resulta, ainda, da alínea b) do parágrafo

12 da mesma DRA que "a inexistência de qualquer das "qualidades exigidas pelo Código dos

VM deve dar lugar a uma reserva por desacordo ou a uma opinião adversa".

Assim, como refere Mário Freire (ainda que ao abrigo do regime legal anterior, mas

cujas considerações confirm= relevantes em face da regime em vigor à data dos factos),

que o relatório do auditor externo "atesta a conformidade do Relatório de gestão, com a

informação financeira apresentada, afere as previsões efectuadas bem como todos os

documentos exigíveis pot regulamentação da CMVM, onde se inclui a Demonstração de

Fluxos de Caixa, aplicável às sociedades com acções cotadas no mercado de cotações

oficiais. O grau de alcance do Trabalho do AE é mais extenso do que o produzido pela

simples Certificação Legal de Contas emitida por um ROC"?' E, condui, "no aspecto de

exigibilidade mínima, tratam-se de duas peças com âmbitos de análise diferentes e com

obrigatoriedade de apresentação distintas, visando objetivos ligeiramente diferentes"."

Estamos, pois, perante distintos parâmetros e normas que regem a certificação legal

de contas, de um lado e o relatório de auditoria, de outro, assim se consolidando,

conjugado com o que antecede, a conclusão de que é distinto o bem jurídico tutelado por

cada urna das normas de dever. O relatório de auditoria — ao contrário do que sucede com

a certificação legal de contas — contem a opinião de revisor oficial de contas quanto a
contas de urna sociedade aberta, tendo, designadamente, que conter uma opinião quanto à

conformidade com as exigências de qualidade de informação contidas no CdVM.

Mais acresce que, surpreende-se autonomia entre os deveres informativos que

decorrem para as sociedades comerciais (em especial, no Código das Sociedades

Comerciais) e para as sociedades emitentes (em especial, no CdVM). Os deveres de

161 "Fusão entre o relatório do auditor externo e a certificação legal de contas", Cadernos do Mercado de
Valores Mobiliários, N.° XX, pág, 267.
162 Cfr. "Fusão entre o relatório do auditor externo e a certificação legal de contas", Cadernos do Mercado de
Valores Mobiliários, N.° =, pág, 269.
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informação (incluindo financeira) consagrados no CSC têm o seu foco na proteção dos

sócios, ainda que, quanto à certificação legal de contas, exista também um inegável

interesse público que se relaciona com a confiança que deve merecer a informação

financeira de uma sociedade -comercial. Como refere José João de Avillez Ogando, "os

interesses tutelados pelas normas instituidotas de deveres de informação constantes do

Código das Sociedades Comerciais emergem de urna constelação de valores próprios que

tem no seu centro a protecção do sócio minoritário."163

Já quanto às sociedades emitentes de ações admitidas à negociação em mercado

regulamentado, com os deveres informativos consagrados no CdVM, não se pretende

apenas tutelar os interesses dos sócios, mas também os potenciais investidores de valores

mobiliários. Os auditores de sociedades emitentes têm uma relevante função no sentido de

assegurar o regular funcionamento do mercado, ainda que sejam sujeitos de direito privada.

A este propósito Paulo Câmara sublinha que "A função dos auditores é muito

claramente a de protegerem a correção e a qualidade da informação, assumindo-se como

sujeitos — de direito privado — com um papel importante no funcionamento regular do
mercado — são incontorriáveis guardiões (gatekeepers) do •sistema mobiliário. Nessa
medida, os auditores desempenham um papel essencial e é devido a esta essencialidade que

o Código dos Valores Mobiliários, (CVM) exige que certa informação financeira seja

necesw-iamente controlada por um auditor".'

Assim, "em atenção aos citados fenómènos de crescente pulverização na

distribuição do capital das sociedades abertas e ainda do maior grau de cirçulabilidade dos

valores mobiliários por elas emitidos, encontramos hoje no Direito dos Valores Mobiliários

um conjunto de deveres informativos que se projectam para o exterior da própria

sociedade e que visam inversamente, a tutela de posições individuais de sujeitos

163 Cfr. "Os deveres de informação permanente no mercado de capitais", in Separata da Revista da Ordem
dos Advogados, Ano 64, novembro 2004, pág. 4.
161 Cfr. "O governo das sociedades em Portugal: uma introdução", in Cadernos do Mercado de Valores
MobiIirios - N.° 12, dezembrd 2001, pág. 51.
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abstratamente considerados como os actuais e potenciais adquirentes de valores

mobiliários.""

Assim, a opinião quanto à informação financeira vertida nos documentos de

prestação de contas de uma sociedade emitente de valores mobiliários admitidos assume

uma relevância distinta da opinião (certificação legal de contas) que tem por objeto os

documentos dc prestação de contas das sociedades anónimas que não tenham os seus

valores mobliários admitidos à negociação em mercado regulamentado. De facto, o

relatório de auditoria (op-inião quanto contas de uma sociedade emitente) além de pretender

tutelar a qualidade da informação financeira de uma ,sociedade comercial (como sucede

com a certificação legal de contas) tem ainda por escopo salvaguardar a integridade dos

mercados dos instrumentos financeiros.

Com efeito, como refere José João de Avillez Ogando "Outra forma de controlo da

qualidade de informação, designadamente daquela que se encontra total ou parcialmente

assente em asserções de carácter técnico, é garantida pelo necessário parecer de auditores

financeiros quanto ao teor de determinados documentos de divulgação obrigatória. Desta

forma, estes agentes desempenham urn importante papel de guardiões (gatekeepers) da

integridade dos mercados e da veracidade e rigor técnico da informação que neles é

disponibilizada"."

Por outras palavras, embora quer a certificação legal de contas quer o relatório de

auditoria tenham em comum serem atos que traduzem o.exercício de funções de interesse

público por parte do revisor oficial de contas — nos termos do disposto no 40.° do
EOROC (na sua versão ern vigor à data dos factos) — o relatório de auditoria (e as
exigências legais que lhe são aplicadas) visa, adicionalmente, satisfazer os interesses

respeitantes à integridade dos mercados financeiros.

165 Cfr. JOSÉJOÃO DE AVILLEZ °CANDO, "Os deveres de informação permanente..." (cit.), pág. 5.
166 Cff.JOSÉ JOÃO DE AVIIIRZ OGANrX), "Os deveres de informação permanente..." (cit.), pág. 22.
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No mesmo sentido,- com interesse para os autos, o Parecer do Conselho da

Procuradoria Geral da República, datado de 22.10.1993, o qual, ainda que emitido ao abrigo

de um regime legal anterior ao vigente à data da prática dos factos, vale, com as devidas

adaptações, para a situação sub judice:

"A certificação de contas, corno se salientou, constitui uma das atribuições dos

revisorçs no âmbito, legalmente definido, de exercício de revisão legal - funções de

,interesse público que lhes estão cometidas - artigos 10, 2°, 30 e 10° do Decreto -Lei ri° 519-

L2/79. Por seu lado, o relatório ou parecer do auditor externo constitui um elemento.que

se destina a reforçar a credibilidade da informação a prestar, elaborado ao lado, ou para

além, das funções de revisão legal de uma empresa ou entidade no cumprimento de um

dever legalmente imposto à entidade emitente de valores mobiliários. São, assim, distintos,

pelo menos nos seus objetivos, a certificação legal e o parecer ou relatório do auditor

exterior. Distintos e complementares, assumindo o relatório do auditor externo uma

função de reforçada garantia quanto à natureza das demonstrações financeiras, considerada

a especialidade das entidades em causa (emitentes de valores mobiliários) e potenciais
destinatários da informação (Os mercados de capitais) (...)».167

É considerando essas específicas finalidades que presidem à emissão de uma

certificação legal de contas e de um relatório de auditoria (e, sobretudo, a constatação que

estão em causa bens jurídicos distintos) que justifica que, à data dos factos, os revisores

oficiais de contas, para poderem elaborar relatório quanto a informação financeira de

emitente, tinham que estar registados na CMVM (cfr. artigos 8.° e 9.° do CdVM).

Paulo Câmara salienta que "Este registo de auditores na CMVM visa acautelar que

adicionais exigências de meios humanos, materiais e financeiros estão reunidas para

assegurar a idoneidade, independência e competência técnica destes profissionais"."

167 Parecer disponível em www.dgsi.pt.
168 Cfr. Manual de Direito dos Valores Mobiliários, Akne di na,  mai o 2009, pág. 299.
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Para além de estarem em causa bens jurídicos distintos, o legislador à data definiu

que a supervisão da atividade exercida pelos revisores oficiais de contas incumbiria a

entidades distintas.

Assim, quanto à.atividade exercida pelo revisor oficial de contas e que esteve

subjacente à emissão de certificação legal de contas, a mesma era sujeita à supervisão por

parte do Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria (CNSA) e quanto à atividade

subjacente à emissão do relatório de auditoria por parte da Comissão do Mercado de

Valores Mobiliários (cfr. artigo 3.° do Decreto-lei n.° 225/2008, de 20 de novembro, e

artigo 359.°, n.° 1, alínea f) do CdVM).

Como refere Helena Bolina, "As competências do CNSA não derrogavam as

competências de outras entidades, conforme dispunha o artigo 8.° do diploma que aprovou

o Estatuto do CNSA e artigos 1.0 e 3.°, n.° 2, deste Estatuto. Esta salvaguarda era

particularmente operante no caso da CMVM, uma vez que o Código dos Valores

Mobiliários e respetiva regulamentação estabeleciam vários deveres específicos para os

auditores que exerciam a sua atividade relativamente à informação enunciada no artigo 8.°

daquele código"'

Não se divisa entre as duas normas uma relação de especialidade, subsidiariedade

ou consunção.

Ocorre uma relação de especialidade "sempre que um dos tipos legais (lex specialis)

integra todos os elementos de um outro tipo legal (lex generalis) e só dele se distingue

porque contém um qualquer elemento adicional, seja relativo à ilicitude ou à culpa. Por

outra forma: uma das leis, repetindo ou incorporando todos os elementos constitutivos de

um outro tipo (relação lógica de ind.usão), todavia caracteriza o facto através de elementos

169 Cfr. "As Contraordenações dos Auditores: O Novo Mapa Legal" in Cadernos do Mercado de Valores
n.° 55, dezembro de 2016, pág. 186.
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suplementares e especiali7adores; pelo que a outra, lei se subordina a esta (relação lógica de

subordinação)."'"

Constituem .exemplos típicos de uma relação de especialidade entre normas: (i) a

"relação entre o tipo fundamento e os tipos qualificado, agravado ou privilegiado"; (ii) a

"relação entre o tipo simples e o tipo complexo"; (iii) a "relação entre o crime fundamento

e o crime específico impróprio correspondente"; (iv) a "relação entre o tipo penal e o tipo

penal do CP correspondente".171

Não se divisa fundamento para concluir que a norma ínsita no artigo 22.°, n.° 1,

alínea b), dos Estatutos do CNSA seja uma norma prevalente por especial em relação à

norma contida no Regulamento da CMVM n.° 6/2000 e a situação sub judice não se

aproxima, tão pouco, de qualquer uma das situações exemplificativas.

- Na verdade, o artigo 22.°, n.° 1, alínea b), dos Estatutos do CNSA, é aplicável aos

revisores oficiais de contas subscritores de uma certificação legal de contas e o.artigo 3.0,

n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000 é aplicável aos revisores oficiais de contas

subscritores de um relatório de auditoria, inexistindo qualquer relação de especialidade

entre as normas, maxime a norma constante do artigo 22.°, n.° 1, alínea b), dos Estatutos

do CNSA não se apresenta como norma especial em relação à norma ínsita no

Regulamento da CMVM n.° 6/2000.1'

170 Cfr. FIGUEIREDO DIAS, Dirtily (cit.) , pág. 1155.

171 Cfr. PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário do Código (cit.), pág. 133.

172 Repare-se, até, que a Circular da CMVM sobre Envio de Contas Anuais, relativo ao exercício de 2012, se
refere, no ponto 2.7., que 'Nada obsta a que a Cer4ficação Legal das Contas e o Rektório de Auditoria elaborado por
auditor registado na CMVM se/am apresentados num documento único, se o documento cumulativamente: i) fir intitulado
"Certficação Legal das Contas e Relatório de Auditoria elaborado por auditor registado na C21417M"; ii)satisfier os requisitos
mais exigentes para o relatório de auditoria previsto no CVM, bem como no Regulamento da CMVM n.° 6/2000, e na
Diretrk da Revisão/ Auditoria (DRA) 701 da Ordem dos Revisores Oficiais de Conks, aptfcando-se osprazos mais rei/ri/os
de envio à C1V.IVM da Certificação Legal das Contas; iá)tiver todas as menções referidas no anexo ã referida DRA 701
prevista para o documento unOcado, incluindo a menção sobre a responsabilidade do auditor e as requeridas pela Circular da
OROC n.° 17/11, de 23 de fevereiro.." É, pois, inequívoco, que, mesmo quando se reúnam certificação legal de.
contas e relatório de auditoria no mesmo documento, impõe-se que sejam satisfeitos "os requisitos mais exigentes
para o relatório de auditoria".
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O artigo 22.°, n.° 1, alínea b), dos Estatutos do CNSA é uma norma geral que se

aplica a todos os revisores oficiais de contas de entidades obrigadas a ter certificação legal

de contas dás suas contas, não concretizando uma outra norma geral "através de elementos

suplementares e especializadores".173

No que concerne à relação de subsidiariedade, recorda-se que ocorre "relação de

subsidiariedade quando um tipo legal de crime deva ser aplicado somente de forma auxiliar

ou subsidiária se não existir outro tipo legal, em abstrato também aplicável, que comine

pena mais grave".' Isto é, "a relação de subsidiariedade verifica-se quando duas normas se

encontram numa relação de grau, representando a norma dominada uma forma menos

grave de violação do bem jurídico e a norma dominante uma forma mais grave de violação

do mesmo bem jurídico".175

Assim, não se pode afirmar que o artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.°

6/2000 seja subsidiário do artigo 22.°, n.° 1, alinea b), dos Estatutos do CNSA.

A contraordenação pela violação do disposto no artigo 22.°, n.° 1, alínea b), dos

Estatutos do CNSA, vem qualificada como contraordenação grave enquanto que a violação

do disposto no 3.°, a' 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000 é qualificada como

contraordenação menos grave.

Contudo, a gravidade da infração afere-se em função da sanção mais grave.

Ora, violação do disposto no artigo 22.°, n.° 1, alínea b), dos Estatutos do CNSA é

punível com coima entre €10.000,00 e €50.000,00, enquanto que a violação do disposto no

3.0, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000 é punível com coima de €2.500,00 a

€500.000,00.

173 Cfr. FIGUEIREDO DIAS, Direito (cit.), pág. 1155.
174 Cfr. FIGUEIREDO DIAS, Direito (cit.), págs. 1158-1159..
175 PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário do Código Penal... (cit.), pág. 133. Destacado no original.
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Assim, a violação do disposto no 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000

vem cominada com sanção mais grave.

Pelo que, inexiste fundamento para afirmar que a norma contida no artigo 22.°, n.°

1, alínea b), dos Estatutos do CNSA seja dominante, subordinando-se o artigo 3.°, n.° 1, do

Regulamento da CMVM n.° 6/2000 ao consignado naquela norma.

Finalmente, cumpre aquilatar se se verifica, entre as normas, urna relação de

consunção.

A relação de consunção existe "quando o conteúdo de um ilícito típico inclui em

regra o de outro facto, de tal modo que, em perspetiva jurídico-normativá, a condenação

pelo licito típico mais grave exprime já de forma bastante o desvalor de todo o

comportamento".'"

Para efeitos *de apreciação de existência de uma relação de consunção releva apurar

qual o ilícito típico mais grave,.pois que subjacente à consunção está o entendimento de

que a condenação pelo ilícito mais grave já exprime todo o desvalor do comportamento.

Ora, o ilícito mais grave não é o ilicito previsto no artigo 22.°, n.° 1, alínea b), dos Estatutos

do CNSA, pois que a sanção mais grave encontra-se prevista para a violação do disposto

que o artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000.

Não procede, por isso, o argumento da Recorrente, no sentido de que a

condenação. pelo ilícito contido no artigo 22.°, n.° 1, alínea b), dos Estatutos do CNSA

exprime o desvalor de todo o comportamento.

Subsiste, ainda, a alegação de que "era o CNSA a entidade reguladora competente

para a matéria em causa no processo".

Não lhe assiste razão.

176 Cfr. FIGUEIREDO DIAS, Direita Penal... (cit.), pág. 1163.
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D facto, a CMVM, à data dos -factos, tinha (como tem) atribuições de supervisão da

atividade exercida pela Arguida, enquanto auditor externo do BES, considerando o

disposto no artigo 359.°, n.° 1, alínea f) do CdVM, em concreto, quanto ao relatório de

auditoria emitido pela Arguida.

É inequívoco que o CNSA tinha atribuições de supervisão quanto à atividade da

Arguida enquanto revisor oficial de contas do BES, em concreto, quanto à certificação legal

de contas emitido pela Arguida (artigo 3.° do Decreto-lei n.° 225/2008, de 20 de

novembro). Ambas as entidades (C.MVM e CNSA) tinham atribuições de supervisão

quanto à matéria em causa no processo — a emissão de cerificação legal de contas e
relatório de auditoria, emitidos pela Arguida, quanto às contas do BES, e a violação de

normas de auditoria que a Arguida deveria ter dado cumprimento na atividade por si

desenvolvida.

Também não se divisa que assista razão à Recorrente quando alega que "os artigos

• 388.°, n.° 3, e 400.°, alínea a), do CdVM (os quais não têm in casu uma verdadeira
aplicação), são consensualrnente caraterizados e qualificados como meramente residuais".

Será assim?

Como já acima se explanou, o artigo 388.°, n.° 3 do CdVM elege como fonte de

deveres com tutela contraordenacional dois grupos de instrumentos normativos: por um

lado, a violação de deveres consagrados no CdVM e sua regulamentação, e, por outro lado,

a violação de deveres consagrados noutra legislação, desde que respeite a alguma das

matérias enunciadas nas três alíneas do preceitom.

177 Veja-se, a este propósito, ALEXANDRE BRANDÃO DA VEIGA, "A construção dos tipos contra-
ordenacionais no novo Código dos Valores Mobiliários", Cadernos do Mercado dc Valores Mobiliários, n.° 7
(abril 2000), pp. 425-426.
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Subsiste, por isso, uma relação de conexão material com os deveres previstos no

CdVM erespetiva regulamentação operada pelo primeiro segmento da norma prescinde da

mediação das três alíneas do n.° 3 do artigo 388.° do CdVM (que apenas se reportam ao

segundo segmento).

As condutas imputadas à Recorrente encontram previsão no Regulamento da

CMVM n.`" 6/2000, o qual constitui "regulamentação" do CdVM (maxime, dos artigos 8.° e

9.0 desse código), na aceção do artigo 388:°, n.° 3 (primeira parte) deste diploma, pelo que a

violação do artigo 3.°, n.° 1 do referido Regulamento constitui contraordenação menos

grave por força do artigo 400.°, alínea a) do CdVM.

Improcede, por isso, o invocado.

No mais, alega a Recorrente que a norma ínsita no artigo 22.°, n.° 1, alínea b), dos

Estatutos do CNSA é dominante porquanto, entre o mais, as normas contidas nos artigos

388.°, n.° 3, e 400.°, alínea a), do CdVM seriam residuais. Sucede que, o legislador

consignou um tipo subsidiário, mencionando que o mesmo abrange as normas consagradas

no Código e sua regulamentação bem como as normas consagradas noutras leis e sua

regulamentação (cfr. artigo 388.°, n.° 3). Porém, o tipo subsidiário tem por referente os

tipos de ilícito expressamente previstos e descritos no CdVM, maxime nos artigos 389.° a

399.° do CdVM e não os tipos de ilícito contidos noutras normas legais (não incluídas no

Código). Por outro lado, como supra se referiu, inexiste fundamento legal para afirmar que

a aplicação do artigo 22.°, n.° 1, alínea b), dos Estatutos do CNSA afastaria a aplicação das

normas de sanção previstas no CdVM, quando, é certo, referem-se as normas a condutas

distintas, sendo as normas cumulativamente aplicáveis. Já acima se concluiu e reitera-se: o

artigo 22.°, n.° 1, alínea b); dos Estatutos do CNSA é aplicável à certificação legal de contas

e à atividade de auditoria subjacente à emissão daquela opinião enquanto que o artigo 3.°,

n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000 (assim como os artigos 388.°, n.° 3, e 400.°,

alínea a), do CdVM) é aplicável ao relatório de auditoria e à atividade de auditoria que o

sustenta.

709



Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
Juízo — JI .

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

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

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

Após 1 de janeiro de 2016, com a entrada em vigor do Regime Jurídico da

Supervisão da Auditoria, a CMVM passou a ter as atribuições de supervisão que, até àquela

data, dispunha o CNSA quanto aos revisores oficiais de contas (cfr. artigo 9.° da Lei n.°

148/2015, de 9 de setembro), os poderes sancionatórios do CNSA quanto à violação do

disposto no artigo 22.°, n.° 1, alínea b), dos Estatutos do CNSA passaram para a CMVM. A

CMVM, à data de 1 de janeiro de.2016, já dispunha (e manteve) as suas atribuições quanto

à violação do consignado no artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000.

Estas conclusões não são arredadas pelo quadro legal em vigor na presente

data.

É certo que, presentemente, o regime comporta algumas alterações ao regime legal

em vigor à data dos factos. Especificamente, na presente data, a distinção entre certificação

legal de contas e relatório de auditoria assume contornos distintos, designando-se

certificação legal de contas "ao produto resultante da revisão (ou auditoria) às

demonstrações financeiras que decorram de um dever legal ou estatutário" e Relatório de

Auditoria "à revisão (ou auditoria) às demonstrações financeiras que não resultem da lei

mas sim de forma voluntária"1", em conformidade com o disposto no artigo 45.° do Novo

Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, aprovado pela Lei n.° 140/2015, de 7

de setembro (abreviadamente, NEOROC). A certificação legal de contas emerge,

atualmente, por referência a uma realidade mais abrangente — na medida em que tem por
objeto, também, e designadamente, a informação financeira de uma sociedade emitente de

valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado — mas, ainda assim,

o legislador continua a diferenciar o conteúdo da certificação legal de contas.

Como resulta do teor do artigo 45.° do NEOROC, o conteúdo da certificação legal

de contas (e, em consequência, o trabalho de auditoria que antecede) não é coincidente

17R Cfr. MÁRIO FREIRE, "0 reporte do auditor", in Cadernos do Mercado de Valores Mobdários, n.° 55, dezembro
de 2016, pág. 68.
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quanta a entidades que não tenham os seus valores mobiliários admitidos à negociação em

mercado regulamentado e todas as demais.

O legislador, para definição do conteúdo da certificação legal de contas, atentou

(por imposição do Direito da União Europeia) na noção de entidade de interesse público,

estabelecendo, no n.° 3 do artigo 45.° do EOROC, que "A certificação legal de contas de

entidades de interesse público inclui ainda os elementos previstos no Artigo 10.0. do

Regulamento (UE) n.°537/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de

2014". Na noção de entidades de interesse público constam os emitentes de valores

mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado (cfr. artigo 3.°, alínea a), do

RJSA, em linha com o disposto no artigo Z.', a° 13, alínea a), da Diretiva 2006/43/CE do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2006).

Resulta .do preâmbulo do mencionado Regulamento (UE) n.° 537/2014, "É

importante definir regras pormenorizadas a fim de assegurar que as revisões legais de

contas de entidades de interesse público tenham a qualidade adequada e sejam realizadas

por revisores oficiais de contas e sociedades de revisores oficiais de contas que estejam

sujeitos a requisitos rigorosos. Uma abordagem regulamentar comum deverá reforçar a

integridade, independência, objetividade, responsabilidade, transparência e fiabilidade dos

revisores oficiais de contas e das sociedades de revisores oficiais de contas que reli7am a

revisão legal de contas de entidades de interesse público, contribuindo para a qualidade da

revisão legal de contas na União e, dessa forma, para o bom funcionamento do mercado

interno, garantindo, simultaneamente, um elevado nível de proteção dos consumidores e

dos investidores. A elaboração de um ato legislativo distinto para as entidades de interesse

público também deverá assegurar uma harmonização coerente e uma aplicação uniforme

das regras e contribuir, assim, para um funcionamento mais eficaz do mercado interno".

Compulsado o teor do artigo 10.0 do Regulamento (UE) n.° 537/2014 — para que
remete o n.° 3 do artigo 45.° do NEOROC — constata-se que os elementos que deve incluir
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a certificação legal das contas de entidade de interesse público são adicionais em face dos

elementos que devem constar da certificação legal de contas das demais entidades.

Acresce que, o CdVM continua a exigir (como exigia à data dos factos), que o

relatório do auditor contenha "opinião relativa às previsões sobre a evolução dos negócios

e da situação económica e financeira contidas nos documentos" (cfr. artigo 245.°, n.° 2,

alínea a), do CdVM).

Destrate, subsiste, presentemente, a existência de distintos bens jurídicos, que

concorrem no sentido do robustecimento da condusão do existência de uma relação de

concurso efetivo entre as normas violadas.

Não se divisa, por isso, a violação de qualquer norma ou princípio

constitucional, improcedendb o alegado.

Finalmente, vem invocadal" a inconstitucionalidade material da interpretação

normativa do artigo 19.° do RGCO por violação do disposto nos artigos 1.0, 2.°, 18.°, n.° 2,

e 29.°, n.'s 1, 3 e 5 da CRP.

Já nesta extensa sentença se explicitou o sentido e alcance do princípio

constitucional ne bis in idem, ínsito na formulação do artigo 29.°, n.° 5, da CRP, (...) proíbe a

dupla valoração do mesmo substrato material".

Reitera-se, resumidamente, a axiologia, dimensão e projeção de tal princípio:

- respeita à aplicação da lei criminal, tendo consagração no artigo 29.°, n.° 5 da CRP;

- a ratio da garantia constitucional reside fundamentalmente no princípio da

segurança jurídica e da confiança, enquanto corolários do princípio do Estado de Direito. A

identidade do crime pressupõe a verificação da relação de identidade relativamente ao

179 Ponto 337 das doutas conclusões de recurso de impugnação judicial.
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autor, à conduta e ao bem jurídico tutelado pelo tipo de crime objeto de anterior

julgamento.

- o princípio da proibição da dupla condenação não tem por efeito proibir a dupla

valoração do facto normativo, i.e., a extração de efeitos e consequências jurídicas distintas

em diversas ordens do sistema jurídico.

- da aplicação do princípio non bis in idem aos demais ramos do Direito

sancionatório não decorre a proibição da dupla valoração do mesmo facto quando dele

resulte um desvalor plúrimo. A CRP não proíbe que o mesmo agente seja responsabilizado

por vários crimes praticados através da mesma ação humana quando o facto preencha

vários tipos de ilícito entre os quais não se verifique uma relação lógica, valorativa e de

predominância de um tipo sobre os demais.

- o princípio da proibição da dupla condenação não impede a punição do agente

por concurso ideal e efetivo de infrações.

- a jurisprudência trilhada pelo Tribunal Constitucional não impõe um regime de

consunção ou exasperação das infraçsães em concurso ideal, conquanto detenha desvalores

autónomos em si mesma, nada obsta à punição em concurso de ilícitos praticados pela

mesma ação hurnanal'.

Tendo-se concluído pela inexistência de identidade do bem jurídico tutelado pelas

normas qui em causa, não se verifica qualquer inobservância do princípio ne bis in idem,

nem, em consequência, se verifica a invocada inconstitucionalidade.

180\T., em especial, o Acórdão do Tribunal Constitucional n.° 356/2006, Relatora Conselheira Maria Fernanda
Palma, disponível em www.tribunakonstitucional.pt:"Napenpectiva do grau de desvalor é, assim, sustentável que o
legislador entenda que há um acréscimo de desvalor pela rea4ação da manobra perigosa de mudança de direcção relativamente à
condução sob o leito do 6/cool É, deste modo, esse acréscimo de desvalor que torna justificável o ponto de vista legal de um
concurso efectivo, sendo, naturalmente, possíveis, outras opções segundo uma lógica de concurso ideal Todavia, a Constituição não
impõe uma única soluçãojurídica nesta matéria.".
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A. Do dever do auditor de documentar adequadamente, nos seus papéis de
trabalho, de forma a suportar a sua opinião, o planeamento da auditoria, os
procedimentos de auditoria efectuados e a prova de auditoria obtida, bem como
factos importantes que fossem do seu conhecimento respeitantes ao trabalho
efectuado

Adianta-se, desde já, que em matéria de explanação e cotejo das normas legais

pertinentes e aplicáveis, seguir-se-á, de perto, a douta decisão recorrida, atento o seu bem

fundado, sendo que, não raras vezes, de tal explanação decorre, por si só e sem necessidade

de mais espúrias .menções (num processo ern que, por estar ern causa, apenas

responsabilidade contraordenacional, se mantém simplificado), arredada e contrariada a

alternativa proposta de argumentátio normativo preconizado pela Recorrente.

Vejamos, pois.

Para melhor compreensão, atento a convolação jurídica operada e o agrupamento do

acervo de factos, numa única infração, em execução permanente, esclarece-se que, estão

aqui em causa, no que tange ao dever de documentação, nos papéis de trabalho da

Recorrente, os seguintes segmentos de facto, atinentes aos exercícios de 2012 e 2013: i)

qualidade da documentação relativa às componentes (factos 85-98 e 622 a 640 da decisão

recorrida); qualidade da documentação relativa à rubrica «crédito a clientes» do

componente BESA, com reporte às asserções existência, integralidade, direitos e obrigações e

valori.zação (factos 161-169 e 708 a 729 da decisão recorrida); iii) omissão de documentação

de factos importantes do conhecimento da Recorrente sobre o crédito a clientes do BESA

(factos 290 a 298 e 730-737 da decisão recorrida); iv) qualidade da documentação, relativa a

bens não de uso pro'prio, do Balanço do BESA, com reporte às asserções existência, direitos e

obrigações e valorkação (factos 318 a 333 da decisão recorrida); vi) qualidade e omissão da

documentação sobre a existência, titularidade e.valorização dos imóveis BESA (factos 415-

428 da decisão recorrida); vii) qualidade da documentação sobre a carteira de imóveis do
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BESA (factos 738-752 da decisão recorrida); viii) omissão e qualidade da documentação

sobre adequação da imparidade registada pelo BES sobré os créditos concedidos ao

(factos 820-851 da decisão recorrida) e da 11.1- (facos 852 a 873 da decisão

recorrida).

• •
A data dos factos aqui em causa, estabelecia o artigo 41.° do Estatuto da Ordem dos

Revisores Oficias de Contas (aprovado pelo Decreto-lei n.° 487/99, de 16 de 'novembro,

corn a redação dada pelo Decreto-lei n.° 185/2009, de 12 de agosto — "EOROC"), que:

"A actividade de auditoria integra os exames e outros serviços relacionados com as contas de

empresas ,ou de outras entidades efectuados de acordo com as normas de auditoria

em vigor compreendendo:

a) A revisão legal de contas exercida em cumprimento de disposição legal e no contexto dos

mecanismos' de fiscalkação das entidades ou empres'as objecto de revisão em que se impõe a

designação de um revisor oficial de contas;

b) A auditoria às contas exercida em cumprimento de disposição legal

estatutária ou contratual;

c) Os serviços relacionados com os referidos nas alíneas anteriores, quando tenham uma finalidade ou

um âmbito eipecíficos ou limitados."

O artigo 44.°-A do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficias de Contas (aprovado

pelo Decreto-lei n.° 487/99, de 16 de novembro, com a redação dada pelo Decreto-lei n.°

185/2009, de 12 de agosto), prescrevia que:

'1 - No caso 4e revisão legal das contas consolidadas de um grupo de empresa:

a) Q revisor oficial de contas do grupo tem inteira responsabilidade pela certificação

legal das contas relativamente às contas consolidadas;
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b) O revisor oficial de contas do grupo deve realizar e guardara documentação da sua

análise dos trabalhos de revisão realizados pelos auditores de países terceiros,

revisores oficiais de contas, entidades de auditoria de países terceiros ou sociedades de revisores oficiais

de contas, para efeitos da revisão ou auditoria do grupo;

c) Sempre que uma parte de um ,grup.o de empresas for examinada por um ou mais auditores ou por

uma ou mais entidades de auditoria de um país terceiro com o qual não exista qualquer acordo de

cooperação, o revisor oficial de contas do grupo é responsável por garantir a entrega adequada,

quando pedida, ao Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria, adiante designado por CNSA,

da documentação relativa à sua análise dos trabalhos de revisão ou auditoria

realizados pelo auditor ou auditores ou pela outra entidade ou entidades de auditoria do

país terceiro, nomeadamente os documentos de trabalho relevantes para a

revisão ou auditoria do grupo.

2  - A documentação conservada pelo revisor oficial de contas do grupo de

emptesas, nos termos do número anterior, deve ser suficiente para o CNSA

examinar convenientemente o trabalho do revisor oficial de contas do grupo.

3 - Para garantir a entrega a que se refere a alínea c) do n.° 1, o revisor oficial de contas do

grupo deve guardar uma cópia dessa documentação ou, em alternativa, acordar com

o auditor ou auditores do pais terceiro ou com a outra entidade ou entidades de auditoria do país

terceiro o acesso adequado e sem restrições, quando solicitado, ou tomar quaisquer outras medidas

adequadas.

4 - Nos casos previstos no número anterior, se existirem impedimentos legais ou outros à

transmissão dos documentos de trabalho da revisão ou auditoria de um pals terceiro para o revisor

oficial de contas do grupo, a documentação guardada pelo revisor oficial de contas

do grupo deve conter provas de que tal revisor efectuou as difigências
adequadas para obter o acesso à documentação de revisão ou auditoria e, ko

716



44-4b
Tribunal da Concorrência, Reguláçã.o e Supervisão

1° Juízo — J1
Pr.Do Município, Ed Ex -Escola Prática de Cavalaria

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

Proc. n.° 290/20.ZYUSTR

caso de impedimentos que não sejam decorrentes da legislação do pais

terceiro, provas desse impedimento."

Por seu turno, dispunha o n.° 4, do artigo 62.° do EOROC que:

'Os revisores oficiais de contas eleven; oigankar, relativamente ao exercido de cada ulna

das funções de interesse público, um processo instruído de acordo com as
normas de auditoria em vi,) -or, deskil'iadamente com a evidência do trabalho

efectuado e com a fundamentação das conclusões relevantes ern que se
basearam para formular a sua opinião profissional, pot forma a emitir a

certificação legal das contas, o parecer ou o relatório de auditoria e, bem assim,

com documentação de todos os riscos imi3ortantes que possam comprometer a sua independéncia e as

medidas de protecção aplicadas para limitar esses riscos."

De acordo, designadamente, do disposto na alínea n) do artigo 5.° do EOROC1", as

normas c procedimentos técnicos de atuação, em vigor à data dos factos, eram os

seguintes:

a) Normas Técnicas de Revisão/Auditoria ("NTRA"), publicadas no Diário da

República n.° 295/97 - III série, de 23 novembro de 1997 (doravante, "Normas

Técnicas");

•b) Diretrizes de Revisão/Auditoria ("DRA");

c) Interpretações técnicas;

d) Recomendações Técnicas ("RT");

e) Normas Internacionais de Auditoria da IFAC - International Federation of

Accordant!, em que se 'destacam: i) as Normas Internacionais de Auditoria (International

181 De acordo com o disposto no artigo S.°, alínea n), do Estatuto da OROC: "São .Airibuiçifes da.Ordem
[OROCJ: n) Definir normas e esquemas técnicos de actuação proPsional, tendo em consideração os padres
internacionalmente exigidos,
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Standards on Auditing— 1SA1); Norma Internacional sobre Controlo de Qualidade

(International Standard on Qua1ity Control — IS,QC 1).

As NTRA "[cram] de aplicação obrigatória (..) e constituíam os princípios básicos e os

procedimentos essenciais a cumprir pelos revisores/auditores no desenvolvimento dos trabalhos por elas

abrangido" (51 das NTRA), sendo ".ruplementadas e desenvolvidas por Diretrkes de

Revisãol auditoria. Supletivamente [eram] aplicáveis as normas e recomendações de auditoria, emitidas

pela International Federation ofAccoutants" (52 das NTRA).

As NTRA aplicavam-se "ao exame completo (revisão/ auditoria) das demonstrações financeiras

e a outras funções de interesse público, bem como a serviços relacionados, que compreendem exames

simplificados (reviews), procedimentos de revisão/ auditoria acordados com o cliente e trabalhos de

compilação de informação financeira". (55 das NTRA)

Segundo o disposto no §5 da DRA 230:

`O revisor/auditor deve preparar papéis de trabalho que sejam suficientemente completos

e pormenorizados para proporcionar uma compreensão global do trabalho

e f e c tu a do " .

De acordo com o disposto no 56 da DRA 230:

"A forma e o conteúdo dos papéis de traball,w deve ser que permita 3 um

revisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio da entidade e do
trabalho desenvolvido, ficar com uma compreensão deste e das bases de

suporte das decisões tornados, muito embora a compreensão completa de todos os aspetos da

revisãol auditoria exija uma discussão com o revisor/ auditor que os preparou."
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Segundo o disposto no §9 das NTRA:

'A segurança proporcionada pelo revisor/auditor, relativamente à

credibilidade das asserções contidas na informação financeita, assenta na sua

satist1/2-ão quanto à evidência recolhida em resultado dos procedimentos adoptados. O nível de

segutança proporcionadi pelo revisor/auditor pode ser aceitável (elevado, mas não

absoluto), ou moderado, conforme se trate de uma revísãoYauditoría ou de um exame

simpl«icado."

De acordo com o disposto no §19 das NTRA:

"O revisor/auditor deve obter prova de revisão/auditoria -apropriada e
suficiente, através de inspecções, observações, indagações, confirmações, cálculos e procedimentos

analíticos, cuja realização e conclusões devem ser adequadamente

documentadas pot forma a suportar a sua opinião.".

E o §23 das NTRA determinava que:

'Nos casos de revisão/ aúditoria conducente a uma certificação legal das contas ou a urn

relatório do auditor externo, porque o revisor/auditor proporciona um nível

de segurança aceitável a sua opinião deve ser e.N.pressa de uma forma positiva, isto é,

declarando se as demonstrações financeiras, tomadas como um todo,
apresentam, ou não, de forma verdadeira e apropriada, em todos os. aspectos

,in relevantes, a posição financeira, o resultado das operações e os fluxos de caixa

da entidade, com referência a uma data e ao período nela findo, de acordo com o referencial adoptado

na preparação das mesmas (ptincípios contabilísticos geralmente aceites ou os e,T,ecrficamente

adoptados em Portugal para um dado sector de actividade)."
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De acordo com o disposto no §11 das Normas Técnicas:

"0 revisor/auditor é responsável pela opinião que expressa, podendo,

contudo, para a formação dessa opinião, recorrer ao trabalho de outros
revisores/auditores ou de outros peritos. Em caso algum pode o revisor/auditor
recorrer a qualquer forma de subcontratação que vise derrogar ou limitar a sua

responsabilidade"

Dispõe o disposto no parágrafo §4 da DRA 510:

"A prova de revisão/ auditoria a obter deve ser apropriada (qualidade e relevância) e
suficiente (quantidade) de forma a permitir ao revisor/auditor extrair
conclusões razoáveis nas quais baseia a sua opinião, devendo tal prom ficar
devidamente documentada nos seus papéis de trabalho."

De acordo com o disposto no §12 da DRA 510:

`Normalmente, a prova de revisão/ auditoria é obtida em relação a cada uma das
asserções subjacentes às demonstrações financeiras, embora um mesmo procedimento possa

servir para comprovar mais do que uma asserção."

Estabelece o disposto no §10 da DRA 510:

"Ao obter prova de revisão/auditoria a partir de procedimentos substantivos, o

revisor/auditor deve considerar se a prom obtida a partir de tais procedimentos,
juntamente com qualquer prova proveniente de testes de controlo, é apropriada e suficiente para
suportaras asserções subjacentes às demonstrações financeitas.";

De.acordo com o disposto no §11 da DRA 510:
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"As asserções subjacentes às demonstrações financeiras são as informações

transmitidas pelos gestores, de maneira explícita ou não, incorporadas nas demonstrações

financeiras e compreendem: (a) existência - um activo ou um passivo existe numa
determinada data; (b) direitos e obrikações - um activo ou um passivo respeita à

entidade numa determinada data;(c) ocorrência - uma transacção ou um acontecimento

com a entidade e teve lugar no período;(d) integralidade - não há activos, passivos, transacções on

acontecimentos por regirtar, ou elementos por divulgar; (e) valorização - um activo ou um passivo

é registado e mantido pot uma quantia apropriada; ffi mensuração -irtna transacção

ou um acontecimento é registado pela devida quantia e o rédito ou gasto é
imputado ao período devidoi e (g) apresentação e divulgação - um elemento é divulgado, classificado

e descrito de acordo com a estrutura conceptual de relato financeiro aplicável."

De acordo com o disposto no §16 da DRA 510:

credibilidade da prova de revisãol auditoria é influenciada pela sua origem (externa ou

interna) ; pela sua natureza (visual, documental ou oral) e depende das circunstâncias concretas, aferindo-se

normalmente pelas seguintes regras: (a) a obtida a partir de origem externa é mais credível

que a gerada intetnamente:(b) a gerada internamente é mais credível quando forem Ocaes os

respectivos sistemas contabilístico e de controlo interno,: (c) a obtida directamente pelo

revisor/auditor é mais credível que a obtida pela entidade;e (d) a obtida documentalmente

ou por esclarecimento escrito é mais credível que a obtida oralmente."

De acordo com o disposto no §9 da DRA 505:

"Quanto maior for o risco avaliado pelo revisor/auditor, mais fiável e

relevante deverá ser a prova de auditoria a obter a partir de procedimentos
substantivos. Consequentemente à medida que o nível avaliado de risco de distorção

material aumentas o revisor/auditor concebe procedimentos substantivos para

obter prova de auditoria mais fiável e mais relevante, ou mais convincente, ao nível
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da asserção. Nestas situações, pode o uso de procedimentos de confirmacão ser eficaz para

proporcionar prova de auditoria apropriada que seja suficiente."

De acordo com o disposto no §16 da DRA 510:

"A credibilidade da prova de revirão1 auditoria é influenciada pela sua origem (externa ou

interna) e pela sua natureza (visurg documental ou oral) e depende das circunstâncias

concretas, *rindo-se normalmente pelas seguintes regras: (a) a obtida a pat& de origem

externa é mais credível que a gerada internamente;(b) a gerada internamente é mais

credível quando forem eficazes os respectivos sistemas tvntabiltrtico e de controlo

interno: (c) a obtida directamente pelo revisor/auditor é mais credível que a obtida

pela entidade: e (d) a obtida documentalmente ou por esclarecimento escrito é mais credível que a

obtida oralmente."

De acordo com o disposto no §1 da DRA 230:

"A norma de trabalho de campo constante do parágrafo 19 das Normas Técnicas de

Revisão/Auditoria dispõe o seguinte:"19. O revisor/auditor deve obter prova de

revisãol auditoria apropriada e suficiente, através de inspecções, observações, indagações,

confirmações, cálculos e procedimentos analíticos, cuja rralkação e conclusões devem ser

adequadamente documentadas porforma a suportar a suaopinião."

De acordo com o disposto no §2 da DRA 230:

"A presente Directriz de Revisão/Auditoria (DRA) tem como objectivo proporcionar ao

revisor/auditor orientação sobre a documentação (papéis de trabalho) por ele e para

ele preparada ou por e le obtida e retida. relativa à execução da

revisão/auditoria'
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De acordo com o disposto no §4 da DRA 230:

"A documentação preparada e/ ou obtida pelo revisor/auditor tern porfinalidade:

a) ajudar no planeamento e na execução da revisão/ auditoria;

b) ajudar na coordenação e supervisão e na análise do trabalho de revisão/ auditoria; e

c) registar a prova de revisão/auditoria resultante dos trabalhos executados

com vista a servir de suporte à sua opinião e a comprovar que tais tiabalhos

foram realizados de acordo com as Normas Técnicas e Directrizes de
Re vis ã o /A udi toria. "

De acordo com o disposto no §5 da DRA 230:

"0 revisor! auditor deve preparar papéis de trabalho vue sejam suficientemente completos

e pormenorizados para proporcionar uma compreensão global do trabalho

efectuado".

De acordo com o disposto no 56 da DRA 230:

"A forma e o conteúdo dos papéis de trabalho deve ser tal que permita a um

revisor' auditor experiente, sem conhecimento prévio da entidade e do trabalho desenvolvido, ficar

com uma compreensão deste e das _bases de suporte das decisões tomadas,

muito embora a compreensão completa de todos os aspetos da revisão/ auditoria exija uma discussão

com o revisor/auditor que os preparou."

Estabelecia com o disposto no §10 da DRA 230:

"0 revisar/auditor deve registat nos seus papéis de trabalho informação sobre

o planeamento. sobre a natureza, extensão e data dos procedimentos executados, sobre os
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respectivos resultados e sobre as conclusões extraídas da prova de

fevisio/auditoria. Nos papéis de trabalho deve ficar evidenciado quem os preparou e quando

foram revistos pelo revisor, auditor."

Nos termos do §1.1 da DRA 230:

"O julgamento e decisão do revisor/auditor sobre todos os assuntos
significativos devem ficar evidenciados nos seus papéis de ttabalho, bem como

os factos importantes que eram conhecidos do revisor/auditor na altura em

que foram atingidas as conclusões, até porque estas podem vir a ser questionadas face a

acontecimentos posteriores".

De acordo com o 5A8 da ISA 230:

"Julgar a importância de uma matéria exige uma análise objetiva dos factos e das

circunstâncias. Os exemplos de matérias significativas incluem:

• Matérias que dão origem a riscos significativos (conforme dOnido na ISA

3 1 5 )

• Resultados de procedimentos de auditoria que indiquem: (a) que as demonstraffies financeiras

possam estar materialmente distorcidas, ou (b) uma necessidade de rever a avaliação dos

riscos de distorção material feita anteriormente elo auditor e das suas
respostas a esses riscos;

• Circunstâncias que causem ao auditor dificuldades significativas na

aplicação dos necessários procedimentos de auditoria;

• Conclusões que possam resultar numa modificação da opinião do

auditorou na inclusão de um parágrafo de Ênfase no seu relatório."

Segundo o §A9 da ISA 230:
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"Um fator importante na determinação da firma, conteúdo e extensão da documentação

de auditoria de matérias significativas é a extensão do julgamento profissional

exercido ao executar o trabalho é ao avaliar os resultados. A documentação dos

julgamentos profissionais signfficativos serve pata explicar as conclusões do auditor e

reforçar a qualidade« do julgamento. Tais matérias assumem particular interesse

pata os responsáveis pela Veríficação dá documentação de auditoria,
nomeadamente para os responsáveis por auditorias subsequentes, na análise de matérias de

importância continuada Pr exemplo, quando executam uma revisão retrospetiva de estimativas

contabilúticas)."

De acordo com o disposto no §A2 da ISA 50P:

"A maior parte do trabalho do auditor na formação da sua opinião consiste em obter e avaliar

prova de auditoria. Os procedimentos de auditoria para obter prova de auditoria podem incluir, além da

indagação, a inspecção, a observação, a confirmação, o recálculo, a reexecução e procedimentos analíticos,

muitas vetes nalguma combinação. Se bem que a indagação possa proporcionar importante

prova de auditoria e possa mesmo produzir prova de uma distorção, em geral não

proporciona por si só suficiente prova de auditoria sobre a ausência de uma
distorção material ao mire] de asserção nem sobre a eficácia operacional dos

controlos."

Estabelece o disposto no §49 da DRA 400:

'Quanto maior for a avaliação do risco inerente e do risco de controlo mais prova

da revisão/auditoria deve o revisor/auditor obter a partir da execução de
procedimentos substantivos. Quando o risco inerente e o risco de controlo forem

ambos avaliados como altos, o revisor/auditor necessita de considerar se os

procedimentos substantivos podem ou não proporcionar prova de revisão/auditoria

para reduzir o risco de dete,ção e, por conseguinte, o risco de revisão/auditoria, a
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um nível aceitavelmente baixo.Quando o revisor/auditor determina que o risco de deteção

respeitante a uma asserção contida nas demonstrações financeiras em relação a um

saldo de conta ou classe de transacções materialmente relevante não pode ser

reduzido a um nível aceitavelmente baixo, o revisor/auditor deve expresso: uma

opinião com reservas ou uma escusa de opinia-Q."

A Recomendação Técnica n.° 9 da OROC estabelecia que:

"6. A certificação legal de demonstrações financeiras de uma consolidação obriga o revisora:

(i) assegurar-se de que as demonstrações financeiras das diversas empresas compreendidas na

consolidação estão certificadas por si ou por outro revisor ou satisfazem as

condições indispensáveis para poderem set consolidadas; e

(it) rever todo o processo de consolidação.

7. A presente recomendação técnica tem como objectivo dotar o revisor com um conjunto de

procedimentos adequados às diversas situações com que pode deparar.

8. 0 revisor responsável pela certificação legal das demonstrações financeiras da consolidação, para

além de demonstrações financeiras certOcadas por ele próprio, deparará relativamente às empresas

compreendidas na consolidação, com uma ou ambas das situações seguintes:

i) demonstrações financeiras examinadas por um outro revisor (nacional ou estrangeiro);

demonstraçõesfinanceiras não examinadas por qualquer revisor.

9. Para o primeiro caso;

a) o revisor deverá avenguar se tais exames foram apoiados em normas técnicas de revisão

equivalentes às normas a que se encontram vinculados os revisores de contas em Portugal;

b) avaliar a qualidade das normas aplicadas; e

c) apreciar a qualidade do trabalho do exame efectuado pelo revisor respectivo:
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i) consultando osprocessos e registos do vitro ou dos outros revisores (ver Norma

Internacional de Revisão 5, 'A Utilização do Trabalho de Outro Revisor' e Norma da UEC n° 2,

'A Utilização do Trabalho de Outro Revisor de Contas'); ou

ii) se a dispersão geogrOca das empresas filiais o não permitir, submetendo ao revisor respectivo,

para preenchimento e confirmação, um formulário adequado onde detalhará os procedimentos cuja

execução considera indispensáveis.

10. Para o segundo caso:

O revisor deverá por todos os meios ao seu dispor ajuizar das caracteristicas qualitativas das

demonstraçõesfinanceiras. Assim:

a) sempre que possível, deverá ele próprio realizar um exame ou uma revisão limitada das

demonstrações financeiras, consoante a relevância da empresa no conjunto;

b) se tal não for possível, devido, por exemplo, à dispersão geográfica das empresas filiais, deverá

recorrer a outro revisor pata (pie realize tal exame ou rew'são limitada; e

c) em qualquer caso, ainda que satirfeito com a imagem verdadeira e apropriada dessas

demonstrações financeiras, o revisor deverá divulgar aquela ausência de revisão na certificação legal

que emitir e o to de trabalho realizado, não sendo, pois, aceitável limitar-se a dizer que tais contas

não foram objecto de revisão e ressalvar o efeito respectivo na sua opinião.

(...)

41. De acordo com a alínea a) do artigo 14°das Normas Técnicas, chama-se a atenção dos revisores

que, supletivamente, e em tudo que não contrarie as disposições legais e normativas vigentes,

devem ser observadas as normas internacionais seguintes:

a) NIR 5 da IFAC, de Julho de 1981, 'A Utilização de Trabalho de Outro

Revisor';

b) NIR 17 da IFAC, de Outubro de.1984, 'Partes Relacionadas';
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c) Norma 2 da UEC, de Marfo de 1978, 'A Utilkagio do Trabalho de Outro Revisor de

Contas';

d) Norma 20 da UEC, de Outubro de 1986, 'Considerações Especiais a
Respeito de Revisão de Demonstrações Financeiras Consolidadas 5 e

e) NSR 2 da 1FAC, de Julho de 1988, 'Revisão Limitada de DemonstrOes Financeiras"

Neste conspecto, o 511 das NTRA previa a possibilidade de o auditor recorrer ao

trabalho de outros revisores/auditores para a formação da sua opinião: (i) reafirmando,

contudo, a manutenção da sua responsabilidade por todo o trabalho que suportasse as

conclusões por si atingidas, mesmo nas situações em que utilizasse o trabalho de outro ou

outros auditores/revisores (ou de técnicos ou peritos), • e que em caso algum essa
subcontratação pode "derrogar ou limitar a sua responsabilidade", impondo, dessa forma, ao

auditor um dever de avaliação da qualidade e suficiência do trabalho efetuado por outros

auditores, de forma a poder assumir como suas as respetivas conclusões, (ii) e não

afastando a aplicabilidade do disposto nos restantes parágrafos das NTRA, nomeadamente

no 59, no qual se encontrada consignado o dever do auditor obter prova de auditoria

apropriada e suficiente (ainda que através do trabalho efetuado por terceiros) e de

documentar adequadamente essa prova, de forma a suportar a sua opinião.

Também de acordo com o disposto na ISA 600 Revista (Considerações Especiais -

Auditorias de Demonstrações Financeiras de Grupos), norma atualinda a que o 542, al. a)

da Recomendação Técnica n.° 9 fazia referência:

a) "0 sócio responsável pelo grupo é responsável pela direcção, supervisão e
execução do ttabalho de auditoria do grupo em conformidade com as
normas profissionais e requisitos legais e regulamentares aplicáveis, bem

como pela verificação sabre se o relatório do auditor que é emitido é
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apropriado nas circunstâncias. Consequentemente, o relatório do auditor sobre as

demonstrações financeiras do grupo não se deve referir ao auditor de um componente, salvo se for

exigido por lei ou regulamento incluir tal referência. cf. §11 da ISA 600 (Revista):

b) Se a equipa de trabalho do grupo • concluir que o trabalho do auditor do componente

insuficiente, deve determinar quais os procedimentos adicionais a executor e se

devem ser executados pelo auditor do componente ou pela equipa de
trabalho do grupd' - cf. §43 da •ISA 600 (Revista)

c) "Exige-se que o auditor obtenha prova de auditoria suficiente e apropriada

para reduzir o risco de auditoria para urn nível aceitavelme.nte baixo e,

assim, habilitá-lo a extrair conclusões razoáveis em que baseia a sua
.opinião. A equipa de trabalho do grupo deve avaliar se foi obtida prova de

auditoria suficiente e apropriada, com base nos procedimentos executados quanto ao

processo de consolidação e no trabalho executado por si e pelos auditores dos

componentes sobre a informação financeira dos componentes. sobre a qual

basear a opinião de auditoria do grwpo." - cf. 544 da ISA 600 (Revista):

d)  "0 sócio responsável pelo grupo deve avaliar o efeito na opinião de auditoria do

grupo de quaisquer distorções não corrigidas (identificadas pela equipa de trabalho

do grupo ou comunicadas por auditores de componentes) e de quaisquer

casos em que não tenha sido possível obter prova de auditoria suficiente e

apropriada" - cf. 545 da ISA 600:•

À data dos factos, eram aplicáveis à preparação das demonstrações financeiras

individuais do BES, as NCA, as quais se traduziam na aplicação das IFRS, tal como

adoptadas na União Europeia, corn exceção de• algumas matérias objeto de regulamentação

pelo Banco de Portugal, de que a imparidade do "crédito a clientes" constituía exemplo.
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Nesse âmbito, as NCA estabeleciam que o valor dos créditos concedidos devia ser

objeto de correção, de acordo com critérios de rigor e prudência, para que o mesmo

refletisse, a todo o tempo, o seu valor realizável.

Esta correção de valor (imparidade calculada de acordo com a IAS 39 "Instrumentos

Financeiros: Reconhecimento e Mensuração") não poderia ser inferior ao montante que

fosse determinado de acordo com o Aviso n.° 3/95, do BdP, o qual estabelecia o quadro

mínimo de referência para a constituição de provisões específicas e genéticas.

A IAS 39 previa (cf. parágrafos 59183 e 631" da IAS 39), relativamente à

mensuração de "contas a receber" (ativo financeiro registado ao curto amortizado), a

identificação de indícios de existência de imparidade e o consequente cálculo da expectativa

de recuperação do valor do crédito (nomeadamente .em função das garantias

existentes e/ou do património executável, seja património existente e/ou proveniente de

182"Uma entidade deve goo/jar à_data derada_kalaajo SC e.5.iste on não cf./whirler pray(' oblectiva de pe um activojinanceiro ou
um _err« de at/loos fincmceiros nip-a tom imimidade. Se tal prom odstir, a entidade deve aplicar . o  ~ rah _63
(pata activos financeiros pelo c ), o parágrafo 66 (parn odic/0s financeiros
escriturados pelo custo) ou o parágrafo 67(para activos financ•eims disponíveis para venda) para detemiinar a quantia de
qualquer perda por imp aridade."
183 "Um activo financeiro ou um snip° de activos financeiros está com impmidade e são incorridas perdas por imparidade se, e
apenas se, existir prova objectiva de imparidade como resufrado de um ou mais acontecimentos que ocorreram após o
reconhecimento inicial do activo (um «acontecimento de perda4) e se esse acontecimento (ou acontecimentos) de perda tiver um
impacte nos fluxos de caixa futuros estimados do activo financeiro ou do ,grupo de activos financeiros que possa ser fiavebnente
estimado. Pode não ser possível identificar um único e discreto acontecimento que tenha causado a imparidade. Pelo contrário, o
efiito combinado de vários acontecimentos pode ter causado a imparidade. As perdas esperadas como resultado de acontecimentos
futuros, independentemente do grau de probabilidade, não são reconhecidas. A prova objective, de que jim activo,financeiro ou .um
firT,o de .artiPOS está corn imparidade inclui dodos obseryávtis que chamam a atencão do detentor do activo _ammo-dos- squintes
acontecimentos dependa: (a) sivilicativa dOculdadefinanceira do emitente ou do obricado; (b) uma (umbra de contrato. _tal como
urn incumprimento ou reltrxe nos paLorentos de juro on de capital; (r) o mutuante, por raOes económicas ou le,gais re/mimic/dos
COln as dificuldades,financeims do Illettuch7.0, gferece ao mutuário uma concessão que o mutuante de antra tona não considermio•
(d) toma-seprovável que o mutuálio vá entrar ern processo de falência ou outra remyaniy,frojinancrira: (e) o desaparecimento de
um mercado activo para esse activo financeiro devido a dOaddruiesfinanceiras; (..)"
184 "Se existir prova objectiva de que foi inconitia uma perda por iricnidade em empréstimos concedidos r contas a receber on
investimentos delidos até à maturidade escriturados pelo custo amorti.zado, g çlcantia da perda é mensurado como a dj,feirirca
ore a quantia escriturada do activo e o valor /made dos fluxos de caixa.licturos eslimados (excluindo As__perdas de credito
inturas que não tenham sido iluviridas) descontado à taxa de jtor çIectiva odd/NJ do arilo financeiro (i.e. a taxa de jiff°
dectiva calculada no reconhecimento inicial). A quantia_escriturada do atlipo deve ser redu.:/da ou_direclamente ore através do uso
de uma conta de abatimento. A quantia da perda deve str-17conbecida nos resultados."
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cash -flows futuros), de acordo com o qual deveria registar-se como imparidade o

eventual défice que daí pudesse resultar, numa vertente de apreciação económica.

Nos termos do artigo 8.°, n.° 1, alínea c) do CdVM, na redação em vigor à data dos

factos, "[d]eve ser objecto de relatório elaborado por auditor registado na CMVM a informação financeira

anual contida em documento de prestação de contas on em prospetos que (..) devam ser submetidos à

GVI VM".•

O artigo 3.°, n.° 1 do Regulamento da CMVM n.° 6/2000, em vigor à data da prática

dos factos, estabeJece que "0 auditor deve cumprir todas as normas técnicas de revisão e de auditoria

aprovadas ou reconhecidas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas."

Revertendo aos factos apurados,

Apurou-se que, a Arguida não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à

auditoria sobre o exercício de 2012 e de 2013 do Grupo BES, informação que permita

compreender o(s) critério(s) observados na classificação do "Aman Bank" e do "ES Miami

Bank", como componentes "não significativos" do Grupo BES, nem as bases de suporte

do julgamento pela mesma efetuado (e/ou a decisão tomada) quanto a essa classificação.

Demonstrou-se que:

- A KPMG documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES, ter classificado o "Aman Bank" e o "ES Bank Miam?'

como "componentes não sign«icativos''' do Grupo BES;

- A KPMG documentou nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercido de 2012 do Grupo BES, a propósito do "Threshold for financial signficance" das

componentes do Grupo BES, a seguinte informação:

185 De acordo corn §9 da ISA 600: "Para efeitos da ISA, são aplicáveis as seguintes definições: a) Componente — Uma
entidade ou actividade empresarial relativamente à qual a gerincia de um grupo ou de um componente prepara informação
financeira que deve ser incluída nas demonstraçõesfirianceiras do snipe.
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Tor solicitação da Comissão Executiva do BES, a KPllie faz trabalho de auditoria para «eitos dal demonstraçõesfirusnceiras

do BES corn nferência ao YE 2012 na quase totalidade das VITPtsal que consolidam diretamente no banco.

principais exceppkr, são as entidades abaixo indicador:

Parsuni — Sociedade Unipessoah SGPS (Portuga;

Quinta dos Ow! Sociedade Imobiliária, S.A. (Portugal);

Oblog Consulting, SA. (Portuga0;

Fidupdvate - Soc. Serviços de Consult. Adm. De Empresas, SA (Portugal);

ESEGUR— Eqilrito Santo Segurança, SA (Portscga0;

Europe Assistance — Companhia Portuguesa de Swim de Arsistência, SA (EURASS) (Portuga0;

Locarent — Companhia Portuguesa de Seguros de Viaturas, SA (Portugal);

Banco Delk Tre Venr4e, Spa (Itália);

1Vanium, S.A. (Portugal);

Aenor Douro — Estradas do DOW?? Interior, S.A. (Portuga);

Ascrndi Pinhal Interior — Estradas do Pinhal Inferior, SA (Porniga0;

- Instituição Financeira de Crédito S.A. (Portugal,).

Espirito Santo Representafão S.A., Lida (ESREP)

ljar Lusting/hi/le;

Estas ratidades, em conjunto, representam cerra de menos de 0,5% do activo consolidado do BES.

Dula forma espiámos por não determinar qualquer tipo de thresold, pois auditamos a quase totalidade das empresas do Grupo.

Deve ser referido adiciona/mente que não foi identificada em nenhuma das entidades acima um rim, .tnificativo para as

demonstrOesfinancriras consolidadas do Creep BES."

- A 31/12/2012:

a. o valor total do ativo do "Aman Bank" era de 788.920 milhares de euros e

representava 0,94% do valor total do ativo consolidado do Grupo BES, que

era de 83.690.828 milhares de euros;

b. o valor total do ativo do "ES Miami. Bank" era de 475.909 milhares de

euros, e representava 0,57% do valor total do ativo consolidado do Grupo

BES, que era de 83.690.828 milhares de euros;

c. o valor conjunto do ativo total do "Aman Bank" e do "ES Miami Bank"

(1.264.829 milhares de euros) representava cerca de 1,51% do valor total do

ativo consolidado do Grupo BES.

732



4ak*AtO

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
Juízo — J1

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

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

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

- A KPMG não documentou, porém, nos seus papéis de trabalho referentes ao

exercício de 2012 do Grupo BES, os critérios observados e/ou os motivos pelos quais

classificou o "Aman Bank" e o "ES Miami Bank", como "componentes não significativos"

do Grupo BES;

- A KPMG não documentou nos mesmos papéis de trabalho uma justificação para a

não classificação do "Aman Bank" como um componente "Lileebl to include signfficant risk",

considerando o risco de existência de erros materialmente relevantes, atento o seu

enquadramento político e posicionamento geográfico (Líbia).

Mais se apurou que a Arguida sabia que:

(i) Documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre, o

exercício de 2012 do Grupo BES, ter classificado o Aman Bank" e o "ES Miami

Bank" como "componentes não significativos" do Grupo BES;

(ii) Não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2012 do Grupo'BES, os critérios .observados e/ou os motivos para

a referida classificação;

(iii) Não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES, uma justificação para a não classificação do

"Aman Bank" como um componente "Likety to include significant risk",

considerando o risco de existência de erros materialmente relevant&s, atento o

seu enquadramento.político.e posicionamento geográfico (Líbia);

(iv) Emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal cdas Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BRS referentes ao

exercício de 2012, afirmando que estas "apresentam de firma verdadeira e apropriada,

em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do BES, o

resultado consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as alterações no
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capitais próprios consolidados, e os fluxos cvnsolidados de caixa dessa entidade, em

conformidade corn as IFRS (..)".

Mais se apurou, com reporte ao exercício de 2013 (qualidade da documentação), que

a Recorrente:

a) relátivamente ao "Aman Bank" e "S Miami Bank", não documentou nos seus

papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de 2013 do Grupo

BPS, informação que permita a um revisor/auditor experiente, sem

conhecimento prévio do Grupo BES e do trabalho desenvolvido pela Arguida,

compreender as bases de suporte das decisões tomadas (em concreto, quanto à

classificação do "Amen: Bank" e do "ES Miami Bank" como componentes "não

significativos" do Grupo BPS) e

b) relativamente à `93ES GMBH", não documentou, nos mesmos papéis de

trabalho, informação que permita a um revisor/auditor experiente, sem

conhecimento prévio do Grupo BPS e do trabalho desenvolvido pelo Arguida,

compreender: i) a classificação que foi atribuída pela Arguida ao componente

13ES GMBH", ii) as bases de suporte das decisões tornados (ern concreto,

quanto ao tipo de trabalho que, na fase de planeamento da auditoria, foi definido

efetuar sobre o referido componente, o trabalho efetivamente efetuado sobre

o referido componente (maxime, sobre a informação financeira ao mesmo

respeitante).

Logrou apurar-se que:
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a) A KPMG documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2013 do Grupo BES, ter classificado o "Aman Bank" e o "ES Bank

Miami" como "componentes não significativo?" do Grupo BES;

b) A KPMG documentou nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2013 do Grupo BES, a propósito do "Threshold for financial sigqicance"

das.componentes do Grupo BES, a seguinte informação:

Por solicitação da Comissão Executiva do BES, a KPMG fa.z trabalho de auditoria para

efeitos das demonstrações financeiras do BES com referência ao YE 2013 na quase totalidade

das empresas que consolidam diretamente no banco.

principais excepções, são as entidades abaixo indicadas:

Mota Bank

Amin Bank

Parsuni — Sociedade Unipessoal, SGPS (Portugal);

Quinta dos Cónegos — Sociedade Imobiliária, S.A. (Portugal);

Oblog Consulting, SA (Portugal);

ESEGUR — Eiphito Santo Segurança, LA (Portugal)"

Europ Assistance — Companhia Portuguesa de Seguros dé Assistência, LA. (EURASS)

(Portugal);

Locarent Companhia Portuguesa de Seguros de Viaturas, SA (Portugal);

Raw De//e Tre Venee, Spa (Itália);

Nanium, S.A. (Portugal);

Aenor Douro — Estradas do Douro Interior, S.A (Portugal);

Ascendi Pinhal Interior— Estradas do Pinhal It!ferior, LA (Portugal);

Unicre — Instituição Financeira de Crédito S.A. (Portugal).

Espirito Santo Representação S.A., Lida (E,SREP)

186 De acordo com 59 da ISA 600:"Para efeítos da ISA, são aplicáveis as seguintes definições: a) Componente — Uma
entidade ou actividade empresarial relativamente à qual a gerincia de uni grupo on de um componente prepara informação
financeira que deve ser incluída nas demonstrações financeiras do ,grupo".
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ljar Leasing Áiglie

Estas entidades, em conjunto, representam uma % irrelevante do activo consolidado do RES.

Desta forma optámos por não determinar qualquer tipo de thresol4 pois auclitamos a quase

totalidade das empresas do Grupo. Deve ser referido adicionalmente que não foi idenfficado em

nenhuma das entidades acima um risco sign«icativo para as demonstrações financeiras

consolidadas do Gnipo BES.",

c) A 31/12/2013:

a. o valor total do ativo do "Aman Bank" era de 868.941 milhares de euros e

representava 1,08% do valor total do ativo consolidado do Grupo BES, que

era de 80.608.016 milhares de euros;

b. o valor total do ativo do "ES Miami Bank" era de 575.287 milhares de euros, e

representava 0,71% do valor total do ativo consolidado do Grupo BES, que

era de 80.608.016 milhares de euros;

c. o valor conjunto do ativo total do "Aman Bank" e do "ES Miami Bank"

(1.444.228 milhares de euros) representava cerca de 1,79% do valor total do

ativo consolidado do Grupo BES;

d) A KPMG não documentou, contudo, nos seus papéis de trabalho referentes ao

exercício de 2013 do Grupo BES, os critérios observados e/ou os motivos pelos

quais classificou o "Aman Bank" e o "ES Miami Bank" como "componentes não

significativos" do Grupo BES;

e) A KPMG não documentou nos mesmos papéis de trabalho urna justificação para

a não classificação do "Aman Bank" como um componente "LikeP to include

sign?ficant risk", considerando o risco de existência de erros materialmente

relevantes, atento o seu enquadramento politico e posicionamento geográfico

(Líbia);

f) A KPMG não documentou, nos seus papéis de trabalho i) se atribuiu ao

componente 'BES GMBH" uma classificação (max/me, de "componente

significativo" ou "não significativo"), qual o tipo de trabalho que, na fase de
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planeamento da auditoria, foi definido levar a cabo sobre essa componente

(maxime, sobre a informação financeira relativa à mesma, que foi objeto de

consolidação), iii) qualquer análise relativa a essa entidade (com exceção do teste

à consolidação);

Com a sua conduta, a Arguida violou

a) o disposto no artigo 62.°, n.° 4 do EOROC, conjugado com os §5, 56 e 510 da

•DRA 230, o que constitui uma contraordenação grave por forçado artigo 22.°,
n.° 1.° alínea b), dos Estatutos do CNSA, sancionável com coima de €10.000,00 a

€50.000,00;
b) o disposto no artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM 6/2000. (conjugado

com o disposto no artigo 62.°, n.° 4 do EOROC, conjugado com os 55, §6 e 510

da DRA 230), o que constitui uma contraordenação menos grave por força do

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

parte, do CdVM, sancionável com coima de € 2.500,00 a € 500.000,00, nos
termos do artigo 388.°, n.° 1, alínea c) do CdVM.

i. A este respeito, em sua defesa, argumenta a Recorrente que, inexiste violação da DRA

230, para o que, em síntese, alega:

i. Conforme é possível constatar pela consulta do dossier de auditoria, na Secção 2.8 —
Group Audit Risk Assessment, encontra-se devidamente documentada, quer a identificação
dos componentes significativos, quer o tipo de trabalho que foi determinado efectuar para
cada um desses mesmos componentes significativos.

ii. Acresce que a identificação dos componentes significativos também se encontra
documentada na Pasta 13.

iii. A KPMG Portugal cumpriu o dever de documentação a que estava obrigada.
iv. Em particular, cumpriu o dever de documentação dos procedimentos conducentes à

identificação dos componentes significativos, por referência aos indices constantes das
referidas normas de auditoria.

V. Sendo certo que o dever imposto pela ISA 600 consiste na identificação, pela equipa de
auditoria, dos componentes significativos.
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vi. O grau de significância de um componente não é sinónimo da sua materialidade.
vii. A metodologia adoptada pela KPMG Portugal seguiu a apreciação da significância em função

da abrangência que os componentes incorporam nas demonstrações financeiras.
viii. No que respeita aos trabalhos de auditoria realizados sobre os cçmponentes "Aman Bank" e

"ES Bank Miami" para efeitos de consolidação das demonstrações financeiras do BES
relativas ao exercício de 2013, a KPMG Portugal: (i) documentou devidamente a classificação
dos componentes relevantes como "significativos", com o devido racional e identificou aqueles
que eram considerados "não significativos"; e, do mesmo modo, (ii) deu integral cumprimento
aos requisitos da norma ISA 600 no processo de classificação, baseando o seu juízo de
auditoria nos critérios estabelecidos pelas normas de auditoria aplicáveis."

ix. A alegação do incumprimento [da norma de auditoria DRA 2303 não tem cabimento
relativamente a nenhum dos aspetos da análise ao BES GmbH

• Sem razão, porém, adianta-se, desde já.

É que tal argurnentário edifica-se a partir de uma premissa que carece de respaldo

legal e que contraria a axiologia e alcance das normas de auditoria: isto é, para se eximir de

responsabilidade, contrapõe a Recorrente que, pelo facto de a revisão legal/auditoria por si

realizada sobre as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BES (referentes ao

exercício de 2013) constituir uma auditoria de Grupo, apenas tinha de observar o disposto

na ISA 600, maxime, neste particular, o disposto no parágrafo 50 dessa norma, que

disciplina, nomeadamente, sobre a informação que o auditor de um Grupo (in casu, a

Arguida) deve incluir no seu dossier dc auditoria a propósito dos componentes do Grupo

por si identificados.

Contudo, como não pode deixar de saber, as Normas Técnicas de Revisão e

Auditoria e as Diretrizes de Revisão e Auditoria em vigor à data da prática dos factos

aplicavam-se a qualquer revisão de legal/auditoria de contas, independentemente de estar

em causa uma revisão legal/auditoria de Grupo.

Pelo que eram estas Normas Técnicas de Revisão e Auditoria e as Diretrizes de

Revisão e Auditoria, e não as normas internacionais de auditoria, que a Recorrente deveria,

primeiramente, observar, reservando a aplicação — que é supletiva — das segundas para

matérias sobre as quais as primeiras (a par com as recomendações técnicas emitidas pela
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OROC) não oferecessem tratamento ou orientaçãõ, embora sem nunca perder de vista,

nessa aplicação supletiva; o sentido dispositivo das NRTA e DRA.

É, aliás, esta interpretação que justifica que, de acordo com o modelo de relato em

vigor à data dos factos, consagrado na DRA 700 ("APÊNDICE III - Modelo de relatório de

revisão/ auditoria para contas consolidadas") independentemente de a revisão legal/auditoria

incidir sobre demonstrações financeiras consolidadas, o ROC/Aúditor .tivesse de declarar,

na Certificação Legal de Contas e/ou no Relatório de Auditoria emitido, que:

"0  e xa me a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas
Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Re_visores Oficiais de

Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um

grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras consolidadas estão

isentas de distorções materialmente relevantes."

O que, na verdade, como resulta da Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria emitido pela Recorrente sobre as demonstrações financeiras consolidadas do

Grupo BES referentes ao exercício de 2013 (cf. fls. lis. 1004-1186, maxims fis.1113-1114), a Arguida

sabia, como o demonstra o facto de ter declarado nesse documento o seguinte:

"0 exame a que procedemos foi efectuado de acordo com ás Normas
Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de

Contas, as quatS exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objetivo de

obter um de grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras

consolidadas estão isentas de distorções materialmente relevantes. (...)"

Assim, embora fosse admissível - no quadro da aplicação supletiva das normas

internacionais de auditoria - a consideração do disposto na ISA 600 para efeitos, por

exemplo, de definição, erck sede de planeamento, do trabalho de auditoria realizar sobre os

vários componentes do Grupo BES, a aplicação dessa norma não exonerava, naturalmente,
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a Arguida do dever de observar, no âmbito da auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do Grupo BES, o disposto nas NTRA e DRA, e, em particular, na DRA 230.

O que vale por dizer que o disposto na DRA 230, relativamente aos termos em que

o auditor deve documentar o seu trabalho, prevalecia sobre o dever de documentação

consignado no parágrafo 50 da ISA 600. Não podendo, consequentemente, a alegada

aplicação desta norma ser legitimamente invocada pela Arguida para justificar a

documentação do seu trabalho (maxime, os fundamentos da sua decisão sobre a

classificação do"Aman Bank" e do"ES Bank Miam?' como componentes não significativos

do Grupo BES) em termos que não cumprem com o previsto na DRA 230.

De igual sorte, também nas ISA's, a existência de certos deveres específicos de

documentação (como o que se encontra consignado no §50 da ISA 600) não limitam a

aplicação da norma geral sobre documentação — que é a ISA 230 —, através da qual, à
semelhança da DRA 230, se fixa um critério geral de "qualidade" de documentação do

trabalho a observar pelo auditor, nomeadamente aquando do cumprimento dos deveres

específicos de documentação previstos noutras ISA.

Com efeito:

a) 0 §8 da ISA 230 estabelecia que "0 auditor deve preparar documentação de
auditoria suficiente para habilitar um auditor experiente sem ligkvão
anterior à auditoria a compreender.

(a) A natureza, oportunidade e extensão dos procedimentos de auditoria executados
para cumprir as ISA e os requisitos lesais e regulamentares aplicáveis;

(b) Os resultados dos procedimentos de auditoria executados e a prova de
auditoria obtida.

• (c) Matérias significativas que surgiram durante a auditoria, respetivas
conclusões e julgamentos profissionais significativos feitos para atingir
essas conclusões".

b) 0 §1 da ISA 230 estabelecia que: "Esta Norma Internacional de auditoria (ISA)
aborda a responsabilidade do auditor na preparação da documentação de
auditoria para uma auditoria de 'demonstrações financeiras, O apêndice
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lista outras ISA que contêm requisitos e orientações específicos de
documentação. Os requisitos específicos de documentação de outras ISA
não limitam a aplicação desta ISA. A lei e regulamentos podem
estabelecer requisitos adicionais de documentação?'

c) O §A6 da ISA 230 estabelecia. que; "Em princípio, do cumprimento dos
requisitos desta ISA resultará que a documentação de auditoria é suficiente e
apropriada nas circunstâncias, Outras ISA contêm requisitos específicos de
documentação que se destinam a clarificar a aplicação desta ISA nas
circunstâncias particulares dessas outras ISA. Os requisitos específicos de
documentação de outras ISA não limitam a aplicação desta ISA."

Donde, se concluiu que (i) à Arguida se impunha que observasse o disposto nos §5,

§6 e §10 da DRA 230 na documentação dos seus papéis de trabalho e que, (ii) ao não ter

documentado, nos seus papéis de trabalho, informação que permita compreender as bases

de suporte das decisões tomadas, em sede de planeamento, quanto à classificação do

"Aman Bank" e do "ES Bank Miami" como "componentes não significativos" do Grupo

BES, nem ter documentado qualquer classificação (maxime, de "componénte significativo"

ou "não significativo") ao componente `BES GMBH" a Arguida violou o disposto no

artigo 62.°, a' 4 do EOROC, conjugado com os §5, §6 e §10 da DRA 230.

Assim, sendo aplicável ao caso o disposto nos §5, §6 e.510 da DRA 230, o facto de a

Recorrente ter documentado, nos seus papéis de trabalho (alegadamente em cumprimento

do §50 da ISA 600), quais foram os componentes classificados como significativos não

permite afastar a conclusão pelo preenchimento dos elementos objetivos do tipo -dei -ilícito

em causa.

Na verdade, como se referiu, a este propósito, em sede fundamentação de facto, não

tendo a Arguida fixado um critério valorimétrico (maxime, um thresold) para a classificação

de componentes do Grupo BES comb significativos (maxime, em função da respetiva

importância financeira individual), o facto de ter sido atribuída a alguns componentes essa
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classificação não permite, per se, compreender o que levou à classificação dos restantes

como não significativos.

Facto que, mais do que a decisão do auditor sobre a classificação de determinados

componentes como significativos, se reveste de especial importância, porquanto, como a

Arguida bem sabe, a classificação de um componente como não significativo tem como

consequência a não realização de uma auditoria sobre a informação financeira respeitante

ao(s) componente(s) em causa, como se verificou, in cam, com o "Aman Bank" e "ES Bank

Miam?', sobre os quais a Arguida realizou apenas procedimentos analíticos a nível de grupo.

Motivo pelo qual se afigura relevante que dos papéis de trabalho do auditor resulte,

de forma clara, os fundamentos e o momento da classificação de determinado componente

como "não significativo". O que, como resultou provado, não resulta dos papéis de

trabalho da Arguida ter-se verificado relativamente à classificação dos componentes "Aman

Bank" e "ES Bank Miam?' como componentes não significativos.

O raciocínio exposto é ainda aplicável, por maioria de razão, quanto ao componente

'DES GMBH", relativamente ao qual a Arguida não documentou, nos seus papéis de

trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de 2013 do Grupo BES, i) se atribuiu ao

componente `BES GMBH" uma classificação (maxime; de "componente significativo" ou

"não significativo"), ii) qual o tipo de trabalho que, na fase de planeamento da auditoria, foi

definido levar a cabo sobre essa componente (maxime, sobre a informação financeira

relativa à mesma, que foi objeto de consolidação), qualquer análise relativa a essa

entidade (com exceção do teste à consolidação)

Com interesse para este acervo factual, mais se apurou que, a Recorrente, atuou livre

deliberada e conscientemente, bem sabendo que
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a) A 31/12/2013 o valor total do ativo do "Aman Bank" era de 868.941 milhares

de euros e representava 1,08% do valor total do ativo consolidado do Grupo

BES, que era de 80.608.016 milhares de euros;

b) A 31/12/2013 o valor total do ativo do "ES Miami Bank" era de 575.287

milhares de euros, e representava 0,71% do valor total do ativo consolidado do

Grupo BES, que era de 80.608.016 milhares de euros;

c) o valor conjunto do ativo total do "Aman Bank" e do "ES Miami Bank"

(1.444.228 milhares de euros) representava cerca de 1,79% do valor total do

ativo consolidado do Grupo BES;

d) A 31/12/2013, o BES detinha uma participação de 100% no capital social da

(BES GMBH";

e) Em 31 de dezembro de 2013 o total de ativo (individual) da `BES GMBH"

ascendia a 373.800 milhares de euros;

f) Documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2013 do Grupo BES, ter classificado o"Aman Bank"e o "ES Miami

Bank" como componentes "não significativos" do Grupo BES;

g) Não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2013 do Grupo BES;

h) Não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2013 do Grupo BES, informação que permita a um revisor/auditor

experiente, sem conhecimento prévio do Grupo BES e do trabalho

desenvolvido pelo Arguida, compreender o/s critério/s observados na

dassificação do "Aman Bank" e do "ES Miami Bank" como componentes "não

significativos" do Grupo. BES, nem as bases de suporte do julgamento pela

mesma efetuado (e/ou a decisão tomada) quanto a essa classificação;

i) Não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2013 do Grupo BES, informação que permita a um revisor/auditor

experiente, sem conhecimento prévio do Grupo BES e do trabalho
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desenvolvido pelo Arguida, compreender: i) a classificação que foi atribuída pela

Arguida ao componente (BES GMBH", as bases de suporte das decisões

tomadas (em concreto, quanto ao tipo de trabalho que, na fase de planeamento

da auditoria, foi definido efetuar sobre o referido componente, iii) o trabalho

efetivamente efetuado sobre o referido componente (maxime, sobre a

informação financeira ao mesmo respeitante);

Emitiu, em 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2013, afirmando que estas "apresentam de forma verdadeira e apropriada,

em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do BES, o

resultado consolidado das suas vraçõés, o rendimento integral consolidado, as alterações no

capitais prv'prios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa dessa entidade, em

conformidade com as 1FRS ( ..)".

Impõe-se uma nota sobre a aplicação da lei no.tempo.

Os factos relativos à revisão legal de contas do BES referentes ao exercício findo em

31 de dezembro de 2013 foram praticados pela Arguida na vigência do Estatuto da Ordem

dos Revisores Oficiais de Contas (EOROC), aprovado pelo Decreto -Lei n.° 487/99, de 16

de novembro e dos Estatutos do Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria (ECNSA),

aprovados pelo Decreto -Lei n.° 225/2008, de 20 de novembro.

A Recorrente, estava obrigada a respeitar, no desempenho das suas funções enquanto

revisor oficial de contas e auditor externo do BES, as normas técnicas em vigor à data da

emissão da certificação legal de contas e relatório de auditoria respeitante ao exercício de

2013 (as quais, ao abrigo do disposto na alinea n) do artigo 5.° do EOROC, eram as

NTRA, as DRA e, subsidiariamente, as ISA e IsQq.
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À data da prática dos factos.objeto do presente processo de contraordenação, a

conduta da Arguida constituía:

a) uma contraordenação grave, nos termos do artigo 22.°, n.° 1, alínea b) do

ECNSA, punível com coima entre € 10.000,00 e C 50.000,00;

b) uma contraordenação menos grave, nos termos do artigo 3.° do Regulamento

da CMVM n.° 6/2000, e do artigo 400.°, alínea a) do CdV/v1, conjugado com o

artigo 388.°/3, primeira parte do CdVM, punível corn coima entre € 2.500,00 a €

500.000,00.

Todavia, o EOROC foi revogado pelo NEOROC (Lei n.° 140/2015, de 7 de

setembro) e.os Estatutos do Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria (ECNSA),

aprovados -pelo Decreto -Lei n.° 225/2008, de 20 de novembro, foram revogados pelo

RJSA (Lei n.° 148/2015, de 9 de setembro), tendo ambos os regimes (NEOROC e RJSA)

entrado em vigor a 1 de janeiro de 2016.

Com a entrada em vigor, em 1 de janeiro de 2016, do NEOROC; e por. força (*Jo

disposto nos n.'s 6 e 8 do seu artigo 45.°, o normativo técnico de referência aplicável à

revisão legal/auditoria de contas, • passou a ser essencialmente constituído pelas normas
internacionais de auditoria (ISA e ISQC).

Ao abrigo do regime sancionatório atualmente aplicável, a violação das normas de

auditoria (aplicáveis) constitui contraordenação muito grave, punível com coima entre €
25.000,00 e € 5.000.060,00.

Termos em que, por a lei nova não se revelar mais favorável à Arguida, se mantém

aplicável a lei vigente ao tempo da prática dos factos (ex tn.artigo 3.°, n.° 2 do RGCORD).

Ainda neste segmento atinente à documentação (yinlidade e omissão),
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Também se logrou apurar o seguinte:

a) A Arguida definiu, no âmbito da conceção do seu plano da auditoria sobre as

demonstrações financeiras consolidadas de 2012 do BES, o BESA como um

componente significativo do Grupo BES, por considerar tratar-se de um

componente com importância financeira individual para o Grupo BES;

b) A Arguida documentou, nos seus papéis de labalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES, ter a KPMG Angola identificado a inadequada

valorização (imparidade) do crédito a clientes do BESA como um risco

significativo de distorção material;

c) A Arguida documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES, o trabalho efetuado pela KPMG Angola sobre

carteira de crédito do BESA e a avaliação eiou verificação efetuada pela KPMG

desse trabalho, nos termos revelados pelo documento "His!)lights Completion

Memorandum - Audit" de 15 de fevereiro de 2013, e pelo memorando elaborado

por Fernando Antunes, relativo à videoconferência r&izada em 25 de fevereiro

de 2013 entre Fernando Antunes e Inês Filipe.

d) A informação que a Arguida documentou, nos seus papéis de trabalho referentes

' à auditoria sobre o exercício de 2012 do Grupo BES, relativa à auditoria cfctuada

pela KPMG Angola sobre o "crédito a clientes" do BESA, e à avaliação e/ou

verificação efetuada pela KPMG desse trabalho, não é suficiente para permitir

a um revisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio do

"componente BESA" e do trabalho desenvolvido pelo auditor sobre a

respetiva carteira de crédito:

(i) compreender a natureza, o âmbito/extensão e os resultados dos

procedimentos efetuados, e a prova de auditoria concretamente obtida

pela KPMG, através da KPMG Angola, com vista a suportar, relativamente

ao crédito a clientes do BESA, para efeitos da auditoria sobre as
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demonstrações financeiras consolidadas de 2012 do BES, as asserções

"existência, "plenitude" "direitos e obrigações" e "valorização";

(ii) avaliar e concluir terem sido efetuados' (pela KPMG Angola)

procedimentos de auditoria sobre o crédito a clientes do BESA, e pela

KPMG obtida e analisada informação relativa aos procedimentos

efetuados, que permitissem (à KPMG) concluir: i) que os créditos a

clientes registados Contabilisticamente pelo BESA existiam e os dados

registados • no sistema, informático sobre os respetivos créditos eram
verdadeiros; ir) que o valor da imparidade registada pelo BESA para efeitos de

reporte ao BES era, de acordo com as IFRS, adequado, iii) não existirem

distorções materiais (à luz da materialidade global definida pela KPMG para

efeitos da auditoria sobre as contas consolidadas do BES) na informação

financeira referente ao BESA que foi objeto de consolidação nas contas de

2012 do Grupo BES, decorrentes da inadequada valorização do crédito a

clientes do BESA; •

(iii) compreender as bases de suporte do julgamento documentado pela

KPMG (e/ou os fundamentos da conclusão), de que, não obstante as

insuficiências do sistema informático do BESA e a existência de lacunas ao

nível da integralidade da documentação dos dossiers de crédito do BESA, que

iriam originar uma reserva (por limitação de âmbito) na opinião da KPMG

Angola sobre as contas estatutárias do BESA, foi possível (à KPMG Angola)

concluir, sem reservas, pela . adequação das provisões económicas

(imparidade) registadas pelo BESA para efeitos de reporte ao BES de acordo

com as /FRS. Porquanto:

e) A Arguida não documentou nos seus papéis de trabalho a natureza, a extensão e

oportunidade dos procedimentos substantivos de detalhe realizados para

assegurar que os créditos a clientes registados contabilisticamente pelo BESA
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existiam e que os dados registados no sistema informático sobre os respetivos

créditos eram verdadeiros. Designadamente, a KPMG não documentou nos seus

papéis de trabalho se foram efetuados procedimentos sübstantivos (de

detalhe) para:

i. assegurar que as condições contratuais previstas nos contratos de créditos,

foram aprovados pelo BESA de acordo com os procedimentos internos do

Banco;

verificar se as condições contratuais estavam devidamente registadas no

sistema informático do BESA (v.g. Data de início, Datas de vencimento, Taxa

de juro associada);

assegurar que os valores em dívida registados coin referência a 31 de

dezembro de 2012 eram corretos, tendo em consideração as respetivas

condições contratuais e os desembolsos e pagamentos que tivessem ocorrido;

iv. assegurar (v.g. através da reconciliação entre os valores de crédito concedidó

registados no sistema informático do BESA e os valores de crédito concedido

registados contabilisticamente) que todos os créditos concedidos pelo BESA se

encontravam registados contabilisticamente com referência a 31 de dezembro

de 2012.

f) A Arguida não documentou nos seus papéis de trabalho qual foi a concreta

informação que o sistema informático do BESA não permitiu extrair e que era

necessária para a KPMG Angola conseguir identificar, de forma efetiva, os

créditos objeto de restruturação e o grupo económico em que cada cliente se

inseria.

g) A Arguida não documentou nos seus papéis de trabalho quais foram os critérios

observados pela KPMG Angola na seleção da amostra da carteira de crédito do

BESA que mencionou ter sido objeto de revisão.

h) A Arguida não documentou nos seus papéis de trabalho qual foi a concreta

informação e/ou documentação relativa ao "conjunto" de créditos por si
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referenciado, que, em resultado das insuficiências do sistema informático do

BESA e das lacunas existentes ao nível da integralidade da documentação dos

dossiers de crédito, não foi disponibilizada por esse banco no âmbito e para efeitos

da revisão efetuada sobre a irnparidade da respetiya carteira de crédito.

i) A Arguida não documentou nos seus papéis de trabalho qua' era o valor dos

créditos e/ou respetiva representatividade na amostra selecionada, relativamente

aos quais não foi disponibilizada pelo BESA toda a informação e/ou

documentação solicitada.

j) A Arguida não documentou nos seus papéis de trabalho em que consistia o

"registo" de colaterais que não foi disponibilizado pelo BESA, e qual o valor *dos

créditos e/ou respetiva representatividade na amostra, relativamente aos quais

essa informação e/ou documentação não foi disponibilizada.

k) A Arguida não documentou nos seus papéis de trabalho qual foi a concreta

informação e/ou documentação, relativa a um conjunto de dossiers de crédito, cuja

falta foi considerada suprida eorn base nas declarações, prestadas pela Comissão

Executiva e Direção de Risco do BESA, de que as situações de falta de

completude ao nível dos dossiers de crédito estavam relacionadas com créditos

concedidos a entidades cujos acionistas e/ou.beneficiários de referência tinham

uma posição muito relevante na economia angolana, pelo que não haveria risco

quanto à sua recuperabilidade.

1) A ICPMG não documentou nos seus papéis de trabalho de que forma (de acordo

com o seu julgamento) a circunstância de alguns desses créditos estarem, de

acordo com informação prestada pela gestão do BESA, relacionados com

entidades de interesse relevante para a economia local, permitia ultrapassar • as
lacunas detetadas ao nível da integralidade da informação e/ou documentação

respeitante aos mesmos e, em particular, concluir não existir risco quanto à sua

inadequada valorização (imparidade).
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m)A KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho i) o valor global e

individual dos créditos que, nos mesmos papéis, referiu trataram-se dos trinta

maiores créditos do BESA a clientes ("Top 30"), a natureza e o valor dos

colaterais que, de acordo corn a informação a que teve acesso, estavam associados

a cada um dos referidos créditos.

n) A Arguida não documentou nos seus papéis de trabalho de que forma calculou a

percentagem (51%) de colateralização do valor dos 30 maiores créditos do BESA

que mencionou nos referidos papéis.

o) A Arguida não documentou nos seus papéis de trabalho qual era a percentagem

de colateralização do valor dos créditos (correspondente a 42% do valor total da

carteira de crédito) não compreendidos nos 30 maiores créditos do BESA por si

referenciados.

p) A Arguida não. documentou nos seus papéis de trabalho que procedimentos,

para além das indagações à gestão e direção de risco do BESA, 'foram efetuados

de forma a aferir a recuperabilidade dos créditos para os quais não existiam

colaterais ou, nos casos em que estes não permitiam recuperar (porque o seu valor

era insuficiente) a integralidade da exposição, e as respetivas conclusões.

q) A Arguida não documentou nos seus papéis de trabalho se nos 30 maiores

créditos do BESA por si referenciados estavam (ou não) compreendidos alguns

dos créditos relativamente aos quais, por força das insuficiências do sistema

informático do BESA e das lacunas existentes ao nível da integralidade da

documentação dos dossiers de crédito, não foi disponibilizada pelo BESA toda a

informação e/ou documentação solicitada, incluindo o "registo de colaterais".

r) A Arguida não documentou nos seus papéis de trabalho se foi obtida e analisada

informação de suporte à recuperabilidade do valor dos créditos concedidos aos

clientes e

para além da informação que os mesmos estariam relacionados com

entidades de interesse relevante para a economia local.
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s) A Arguida não documentou nos seus papéis de trabalho i) qual o valor dos

créditos referidos no ponto anterior,' ii) qual a concreta informação que foi

possível obter sobre as entidades beneficiárias dos referidos créditos e/ou sobre

os respetivos acionistas, e, em particular, sobre a respetiva situação financeira,

económica e/ou de viabilidade económica.

t) A Arguida não documentou nos seus papéis de trabalho se a KPMG Angola

efetuou procedimentos e obteve informação e/ou documentação sobre a

existência, validade/titularidade e adequada valorização dos colaterais associados à

carteira de crédito' do BESA (na sua maioria, promessas de hipoteca), para além da

informação prestada pela Comissão Executiva do BESA de que os mesmos

seriam de "boa qualidade, assumindo a .capacidade de o BESA tomar posse do ativo

subjacente", e que "embora exist[issem] problemas ao nível da sua formalkação e/ou registo,

predial (..) em termos gerais os colaterais associados à carteira de crédito confer[iam] segurança

•quanto à recuperabilidade dos créditos".

u) A Arguida não documentou nos seus papéis de trabalho, relativamente à

valorização dos colaterais associados à carteira de crédito do BESA, i) se foi

obtida pela KPMG Angola informação sobre o concretos colaterais associados

aos créditos analisados,, e respetiva contratualização, ii) se foram obtidos e

validados pela KPMG Angola os critérios utilizados pelo BESA na valorização

dos colaterais para efeitos da estimativa da imparidade .e a sua conformidade com

os critérios. do Grupo BES, iii) se a KPMG Angola atendeu, na validação do

cálculo do valor presente dos colaterais associados aos créditos analisados, à

natureza dos colaterais (v.g. promessas de hipoteca, hipotecas efetivas), ao estado

da sua forrnalinção, à tipologia, natureza, antiguidade e loëalização dos ativos

(objeto .da garantia), à. existência .ou não de avaliações externas e respetiva

antiguidade, v) se a KPMG Angola obteve avaliações dos colaterais associados aos

créditos analisados, se avaliou a respetiva antiguidade e qualidade (v.g. se se
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tratavam de avaliações internas ou independentes) e validou os respetivos

pressupostos e métodos de avaliação seguidos.

v) A Arguida não documentou nos seus papéis de trabalho se a KPMG Angola

obteve evidência da existência, no BESA, de histórico de execução efetiva, pelo

Banco, de promessas de hipoteca (ou seja, de càsos em que o Banco tivesse

tomado posse efetiva do imóvel dado em garantia).

w) A Arguida não documentou, assim, nos seus papéis de trabalho, informação que

permitisse. perceber as implicações que as insuficiências do sistema informático e

as lacunas existentes ao nível dos dossiers de crédito do BESA tiveram na análise

sobre a adequada valorização (imparidade) do crédito a clientes do BESA, a

natureza e extensão das limitações detetadas, e com base em que concreta

informação a KPMG Angola e a KPMG concluíram pela adequação da

imparidade registada pelo BESA para efeitos de reporte ao BES de acordo com as

IFRS.

Mais resulta dos factos provados que:

a) a informação documentada pela KPMG nos seus papéis de trabalho, relativa aos

procedimentos efetuados e prova de auditoria obtida pela KPMG Angola sobre o

"crédito a clientes" do BESA, e à verificação e/ou avaliação desse trabalho por si

efetuada , não permite avaliar nem concluir terem sido efetuados procedimentos

de auditoria, e pela KPMG obtida e analisada informação relativa ao trabalho

efetuado que, face à materialidade do referido ativo (5.262.662 milhares de

euros), à relevância do componente a que o mesmo respeitava, e ao risco

• de distorção material (ao nivel das demonstrações financeiras consolidadas

do BES) associado à sua inadequada valorização, a habilitasse a concluir que

as demonstrações financeiras consolidadas de 2012 do BES apresentavam, de

forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a
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respetiva posição financeira e o resultado consolidado das suas operações em

31/12/2012, em conformidade com as /FRS.

b) A Arguida não documentou adequadamente nos seus papéis de trabalho

referentes à auditoria sobre o exercício de 2012 do Grupo BES, de forma a

suportar a sua opinião, a prova de auditoria obtida com vista a suportar,

relativamente ao crédito a clientes do "componente BESA", as asserções

"existência", "integralidade", "direitos .e obrigações" e "valorização"

(imparidade), nem as bases de suporte do iulgamento por si efetuado (e/ou os

fundamentos da sua conclusão) sobre a suficiência do trabalho efetuado (e prova

de auditoria obtida).

A obtenção de prova de auditoria, apropriada.e suficiente, para suportar uma opinião

de auditoria sobre demonstrações financeiras consolidadas de um grupo comporta, pela

natureza (consolidada) da informação auditada, algumas especificidades.

Especificidades essas se traduzem, desde logo, no facto de o auditor, de forma a

obter prova de auditoria suficiente e apropriada para suportar a sua opinião sobre as contas

do Grupo, ter, necessariamente, de obter, através de trabalho realindo por si e/ou por

terceiros (auditores), garantia razoável de fiabilidade quanto inexistência, de distorções

materialmente relevantes na informação financeira relativa às várias entidades consolidadas,

avaliando, a final, o impacto, na sua opinião sobre as demonstrações financeiras

(consolidadas) do Grupo, quer das distorções detetadas e não corrigidas na informação

financeira dos componentes, quer dos saldos e/ou transações sobre as quais não foi

possível obter prova de auditoria apropriada e suficiente (maxim, de suporte à ásserções

subjacentes às demonstrações financeiras)
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Neste conspecto, como se referiu supra, o §11 das NTRA previa a possibilidade de o

auditor recorrer ao trabalho de outros revisores/auditores para a formação da sua opinião:

(i) reafirmando, contudo, a manutenção da sua responsabilidade por todo o trabalho que

suportasse as conclusões por si atingidas, mesmo nas situações em que utilizasse o trabalho

de outro ou outros auditores/revisores (ou de técnicos ou peritos), e que em caso algum

essa subcontratação pode "dertvgar ou limitar a sua responsabilidade", impondo, dessa forma, ao

auditor um dever de avaliação da qualidade e suficiência do trabalho efetuado pox outros

auditores. de forma a poder assumir como _suas as respetivas conclusões, (ii) e nis2'

afastando a aplicabilidade do disposto nos restantes parágrafos das NTRA, nomeadamente

xio 19. no qual se encontrada consignado o dever do auditor obter prova de auditoria

apropriada e suficiente (ainda que através do trabalho efetuado por terceiros) e de

documentar adequadamente essa prova (maxim& nos seus papéis de trabalho e nos

termos regulados pela DRA 230). de forma a suportar a sua opinião.

A documentação recebida e/ou preparada por um auditor de um Grupo, relativa ao

trabalho de auditoria realizado por terceiro(s) auditor(es) sobre componentes desse Grupo,

constituía prova de auditoria de suporte à sua opinião, pelo que devia, enquanto tal, ser

registada nos seus papéis de trabalho, em termos que cumprissem igualmente corn o

disposto na DRA 230, cujo §2, ao estabelecer que "[a] presente Directriz de

Revisão/Auditoria (DRA) tent orno objectivo proporcionar ao revisor/auditor orientação sobre a

documentação (papéis de trabalho) por ele e para ele preparada ou pot ele obtida e tenda.

relativa à execução da revisio/auditoria", era, aliás, claro ao estabelecer a aplicação dessa

norma de auditoria a esse tipo de documentação.

O que vale por dizer que, correspondessem os papéis de trabalho do auditor a

documentos preparados por terceiro(s) auditor(s) sobre trabalho de auditoria pelo(s)
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mesmo(s) efetuado (e considerado pelo auditor para a formação da sua opiniãõ), ou a

documentos preparados pelo próprio auditor sobre esse trabalho (levado a cabo por

terceiros), maxime sobre a sua verificação e/ou avaliação desse trabalho e respetivas

conclusões, sobre a sua suficiência:

a) Os mesmos clevinm ser "suficientemente completos e pormenorizados para

proporcionar uma compreensão global do trabalho efectuado" (cf. §5 da

DRA 230)

b) "A forma e o conteúdo. dos papéis de trabalho deve ser tal que permita a um

revisor' auditor experiente, sem conhecimento prévio da entidade e do trabalho desenvolvido,

ficar com uma compreensão deste e das bases de suporte das decisões

tomadas, muito embora a compreensão coMpleta de todos os aspetos da revisão/ auditoria exija

uma discussão com o revisor/auditor que ospreparosi."(cf. §6 da DRA 230):

c) "0 revisor/auditor deve registar nos seus papéis de trabalho informação

sobre o planeamento, sobre a naturer;a, extensão e data dos procedimentos executados, sobre os

repectivos resultados e sobre as conclusões extraídas da prova de

revisão/auditoria. Nos papéis de trabalho deve .ficar evidenciado quern OJ preparou e

quando foram revistos pelo revisor' auditor."

d) E "jol julgamento e decisão do revisorl auditor sobre todos os assuntos sinificativos

dev[ia]m [incluindo, como não poderia deixar de ser, os as'suntos respeitantes a

auditorias realizadas sobre a informação Etrianceira de .componentes de um Grupo,

com base nas quais o auditor formulou a sua opinião] ficar evidenciados DOS

seus papéis de trabalho, bem como ós factos importantes que eram conhecidos do

revisor/ auditor na altura em que foram atingidas as conclusões, até porque estas podem vir a ser

questionadas face a acontecimentosposteriore. (§11 da DRA 230).

Em linha com que se deixou dito, e reconhecendo a possível "dificuldade de o

revisor/auditor documentar devidamente a verificação que fekv.de tal trabalho para poder assumir como suas
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as conclusões atingidas pelos outros", á Recomendação Técnica n.° 19 (em vigor à data dos

factos), embora fosse de observância facultativa, "proporciona[va]  ao revisor/auditor

orientação quanto à forma de supervisar el ou verificar o trabalho realiado por outros intemenientes e de

documentar adequadamente a supervisioiverificação que fez de tal trabalho", de

forma a dar cumprimento ao disposto nas NTRA187 (maxime, no que se refere ao dever de

obter prova de auditoria, apropriada e suficiente, e de documentar adequadamente a

prova de auditoria obtida, para suportar a opinião) estabelecendo, nomeadamente, nos

seus parágrafos 3, 5, 7,14, 15, 16, 18 e 26, o seguinte:

'9. As situações mais usuais em que o revisor' auditor utiliza o trabalhó de outro
revisor/auditorou de técnicos ouperitos não enquadrados na sua pro'pria estrutura profissional

são as seguintes: (a) componentes da entidade (divisão, sucursal, filial ou subsidiária,
associada, empreendimento conjunto) serem sujeitos a Revisão/Auditoria por outro

revisor/auditor";
5. 0 revisor/auditor é sempre responsável por todo o trabalho que suporte as

conclusões por si atingidas., mesmo nas situações em que utilize o trabalho de

outro ou outros auditores/revisores ou de técnicos ou peritos. A divulgação da

identidade e qualificação destes outros intervenientes não o isenta de tal responsabilidade, embora lhe

permita nalguns casos dividi-la.

187 Nos termos dos nfs 1 a 7 das Recomendações Técnicas:
"1. 0 número 3 do artigo 2° do Decreto -Lei n'519 -L2/79 de 29 de Dekembro dispõe que 'o exame das contas e a certrficação
kgal obedecerão a normas emanadas da Ordene dos Revisores Oficiais de Contas' pRoq."
2.Em cumprimento desta disposição lw‘ ficou finakada em 17 de Maio de 1983 a discussão e aprovação das Normas
Técnicas de Revisão Legal de Contas (NT), Subsequentemente publicados no Diário da República, III Série, re 204, de 5 de
Setembro de 1983, e que estão em aplicação desde o exercido de 1983, inclusive.
3. 0 número 2 do artigo 37° das Normas Técnicas estabekce que a CROC divulgará Recomendações Técnicas (RT).
4. De acordo com o artigo citado no número anterior serão divméados RT eg)ecrfleas por áreas de incidéncia da revisão legal de
contar deslinadas a orientar a execução das divenas Sai-Vias enivividas.
5. Com a divuéação das RT pretende-se fundamenlalmente contribuir pam a progressiva egeneralizfida barmoniyao da
intpprela‘ão dos conceitos e da aplicajiio dos trocedimentospotricor e tipecticvs relacionados soar a revirão lexal
6. Embora as RT sejam de obsemIncia facultativa, a sua aio adopção pode pôr cm causa o
cumprimento das 1V7',
7. Em regra as RT são de aplicação genera4ada a todos os exams das contas das empresas ou entidades sujeitas à revisão legal
bens coma a todos os casos em que deva ser emitido documento de certificação legal das cantos ou a quaisquer outros exames
mesmo não decorrentes da disposição legal"
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7. A utilkação do trabalho de outros intervenientes envolve normalmente a dificuldade de o

revisor/auditor documentar devidamente a .verificação que fez de tal trabalho

para poder assumir como suas as conclusões atingidas pelos outros.

( • .)
14. Quando se trate de utikkar o trabalho de outro revisor/auditor, designadamente nas situações

previstas em a), b) e c) do pará,grufb 3 acima, deve o revisor/auditor comunicar ou debater e

acordar com o outro os seguintes aspectos principais:

os princípios contabilísticos que servirão de referencial ao trabalho, designadamente, se serão os

princípios contabilísticos geralmente aceites ou os aplicáreis em Portugal para o sector de actividade

em causa;

- as normas de Revisão/Auditoria a aplicar;

- a forma e o conteúdo do relatório; e

- a divisão de tarefas, quando aplicável."

15. Deve depois o revisor/auditor executar e documentar procedimentos que

lhe permitam confiar no trabalho realizado pelo outro revisor/auditor e
assumir como suas as conclusões pot ele atingidas.

16. Tais procedimentos, quando o revisor' auditor não possa verificar os papéis de
trabalho do outro revisor/auditor, devem consistir, pelo menos:

a) na obtenção de cópias dos documentos finais (demonstrações financeiras, relatórios emitidos pelo

outro revisor/auditor, declaração de responsabilidade, etc.), quando aplicável;

b) na preparação de um questionário,.a preencher pelo outro revisor/auditor, acerca do

trabalho por este realizado e das conclusões atingidas:

c) na apreciação das respostas a esse questionário:

d) na discussão ou aclaramento de fair respostas, quando o entenda necessário;

e) na documentação da sua verificação e posição final sobre a fiabilidadé do

trabalho realizado e sobre as conclusões atingidas pelo outro revisor/auditor;e

na descrição das raões por que não foi efetuada a verificação dos papéis de trabalho do outro

revisor/auditor.
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17. 0 revisor' auditor poderá prescindir da verrficação dos papéis de trabalho do outro

revisor/auditor com base no fraco risco envolvido (que justificará na sua documentação) ou na

diminuta materialidade (que demonstrará na sua documentação) da área ou do componente

examinado pelo outro revisor/auditor, devendo, contudo, obter sempre desta resposta ao

questionário mencionado no parágrafo anterior."

18. 0 referido questionário deve abordar as questões relativas ao trabalho do

outro revisoilauditor, nomeadamente:

a) descrição das políticas e critérios contabilísticos adoptados pela entidade, com expresso referência a

eventuais derrogações dos princípios contabilírticos que servem de referencial ao trabalho desenvolvido;

b) descrição dos procedimentos de Revisão/.Auditoria executados

(verificações documentais, circularizações, contagens e inspecções ffsicas,

leitura de actos, indagações, etc) em cada uma das áreas de trabalho com

indicação dos critérios de seleção das amostragens e do grau de cobertura

atingido, dos resultados obtidos e das conclusões extrados de tais resultados

ou de trabalho adicional ou alternativo realizado; e

c) sumário das questões que possam ter impacto na opinião final e seu tratamento.

(...)
26. Sempre que utilizar o trabalho de outro revisor! auditor ou de um técnico ou perito,

deve o revisor/auditor evidenciar nos sells papéis de trabalho as verificações

par si realizadas e o trabalho executado e as*conclusões atingidas pelo outro

interveniente, de forma a que, na medida do possivel, permita a um terceiro

controlar a qualidade de todo o trabalho sem necessidade de ter que consultor

a documentação do outro interveniente."

Ora, tendo a auditoria sobre a informação financeira remetida pelo BESA ao BES

para efeitos de consolidação na demonstrações financeiras consolidadas desse banco, sido

realizada pela KPMG Angola — e ainda que. na prática. como resultou demonstrado nos
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presentes autos, essa auditoria tenha sido levada a cabo por membros da equipa de trabalho

da Arguida responsável pela auditoria sobre o Grupo BES — não era exigível à Arguida, à

luz das normas de auditoria supra citadas, que esta replicasse no seu dossier de 'auditoria o

teor de todos papéis de trabalho da KPMG Angolaou, sequer, uma descrição exaustivá 'de

todo o trabalho efetuado e prova de auditoria obtida, mcpcime sobre a valorização do crédito

a clientes do BESA.

Porém, como supra se referiu, o dever de documentação (consagrado nas NTRA

e complementado pelas DRA) não configura — muito menos se esgota - um mero
"dever de "arquivo", traduzindo-se, antes de mais e sobretudo, .num dever de

"adequada" documentação, sem á • qual o seu cumprimento não serve o verdadeiro
propósito da sua existência (ou seja, "registar a prova de revisão/auditoria resultante

dos trabalhos executados com vista a servir de suporte à sua opinião e a comprovar

que tais trabalhos foram realizados de acordo com as Normas Técnicas e
Directrizes de Revisão/Auditoria.").

Pelo que constituindo os reportes elaborados e remetidos pela KPMG Angola à

Arguida (a fls. 3499-3506 e 1703-1721) e o memorando elaborado pela Arguida relativo à

videoconferência realizada, em 25 de fevereiro de 2013, com a KPMG Angola (na pessoa

de Inês Filipe), a (única) prova de auditoria obtida e documentada pela Arguida nos

seus papéis de trabalhos relativa ao trabalho efetuado sobre esse componente

(maxime, sobre o "crédito a clientes" desse componente, que constituía o seu principal

ativo e cuja inadequada valorização, segundo o documentado nos papéis de trabalho da

Arguida, havia sido identificada pela KPMG Angola como um risco significativo de

distorção material), devia a Arguida ter assegurado (enquanto auditor responsável pela

opinião sobre as contas do Grupo BES) que a informação documentada nos seus papeis

de trabalho sobre os procedimentos de auditoria efetuados e prova de auditoria obtida pela

KPMG Angola sobre o crédito a clientes do BESA e sobre a verificação e/ou avaliação

efetuada pela Arguida desse trabalho cumpriam com o disposto nos §5, §6 e §11 DRA 230,
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de forma a constituírem prova de auditoria adequadamente documentada (nos seus papéis

de trabalho) para suportar a opinião pela mesma emitida (na CLC e Relatório de Auditoria

sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012),

conforme exigido pelo §19.das NTRA e pelo §,4 da DRA. 510.

O que, aliás, lhe era imposto, também, pelo disposto, à data dos factos, no já citado

artigo 44.°-A do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficias de Contas (aprovado pelo

Decreto-lei n.° 487/99, de 16 de novembro, com a redação dada pelo Decreto-lei n.`"

185/2009, de 12 de agosto), nos termos do qual, recorde-se:

"1 - No caso de revisão legal das contas consolidadas de um grupo de empresa:

a) O revisor oficial de contas do ,grupo tem inteira responsabilidade pela certificação

legal das contas relativamente às caritas consolidadas;

b) O revisor oficial de contas do grupo deve realizare guardar a documentação da sua

análise dos trabalhos de revisão realizados pelos auditores de poises terceiros,

revirares oficiais de contas, entidades de auditoria de países terceiros ou sociedades de revisores oficiais

de contas, para efeitos da revisão ou auditoria do grupo;

c) Sempre que uma parte de um grupo de empresas for examinada por um ou mais auditores ou por

uma ou mails entidades de auditoria de um país terceiro com o qual não exista qualquer acordo de

cooperação, o revisor oficial de contas do ,grupo é responsável por garantir. a entrega adequada,

quando pedida, ao Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria, adiante designado por CNSA,

da documentação relativa à sua análise dos trabalhos de revisão ou auditoria

realizados pelo auditor ou auditores ou pela outra entidade ou entidades de auditoria do

pals terceiro, nomeadamente os documentos de trabalho relevantes para

revisão ou auditoria do grupo.

2 - A documentação conservada pelo revisor oficial de contas do grupo de

empresas, nos termos do número anterior, deve ser suficiente para o CNSA

examinar convenientemente o trabalho do revisor oficial de contas do grupo.

) "
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O que, todavia, como resultou provado, a Arguida não fez.

Por outro lado, tendo resultado provado que a documentação preparada e

conservada pela Arguida, respeitante à auditoria efetuada sobre a valorização do crédito a

clientes dó BESA (principal ativo desse componente do BES), e à avaliação e/ou

verificação efetuada pela Arguida do trabalho efetuado pelo auditor do componente

(1CPMG Angola), não era suficiente para o CNSA examinar convenientemente. o trabalho

da KPMG, enquanto ROC/auditor responsável pela revisão legal das contas/auditoria

sobre as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BES referentes ao exercício de

2012.

Resulta dos factos provados que:

a) A Arguida tinha conhecimento que:

í.. As lacunas que, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES, documentou existirem ao nível da

integralidade da documentação constante dos dossiers de crédito do BESA,

envolviam i) propostas de crédito é suas aprovações (e, consequentemente, a

concreta finalidade e/ou utilização *dos créditos concedidos pelo BESA), ii)

contratos celebrados com os clientes, condições de renovação dos créditos

(maxime, de contas correntes caucionadas); iv) informação" sobre os acionistas

e/ou beneficiáricis económicos efetivos das sociedades mutuárias, v)

informação sobre a situação financeira e/ou de viabilidade económica dos

mutuários dos créditos analisados, vi) informação sobre o tipo de colaterais

associados aos crédito concedidos, respetiva contratualilação e documentação

de suporte à sua valorização (quando aplicável);
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O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo

responsável pela auditoria sobre o BESA (para efeitos da auditoria sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do BES relativas a 2012), uma análise,

efetuada pelo banco, sobre a imparidade registada sobre o crédito a clientes

(nomeadamente o detalhe dos cálculos com base nos quais o banco havia

estimado a referida imparidade);

Relativamente à carteira de crédito denominada "Empresas", cujo

valor global, em 30/09/2012, ascendia a 2,6 mil milhões de USDUSD (ou seja,

cerca de 45,6% e 25,5% da carteira de crédito e do ativo do Banco à data de 30

de setembro de 2012, respetivamente), a equipa de trabalho de campo

seleccionou, para efeitos de revisão individual da respetiva imparidade, com

referência a 30/09/2012, urna amostra de 135 créditos (de um total de 367

créditos);

iv. Até 4 de março de 2013, o BESA não disponibilizou à equipa de

trabalho de campo, relativamente a um conjunto de créditos, com uma

dimensão material, incluídos ná amostra selecionada, qualquer da informação

e/ou documentação solicitada corn vista a validar a imparidade registada pelo

banco sobre esses créditos;

v. Quanto aos créditos, da carteira "empresas", relativamente aos

quais o BESA disponibilizou à equipa de trabalho campo alguma informação

e/ou documentação, a mesma não foi, em regra, suficiente para conc.luir sobre

a adequação da imparidade registada pelo BESA;

vi. A informação disponibilizada pelo BESA à equipa de trabalho de

campo, relativa aos créditos incluídos na sua carteira, continha apenas a

listagem dos créditos com indicação da data de vencimento, não tendo sido

disponibilizada informação sobre a situação dos créditos à data da sua análise,

ou seja, sobre o histórico de cumprimento dos créditos;
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vii. • O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo um
histórico das operações de crédito realizadas, nem acessó uma aplicação que

permitisse reconstituir as mesmas;

viii. O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo

informação sobre as condições de renovação de parte significativa dos créditos

analisados, com uma dimensão material, que eram constituídos por contas'

correntes caucionadas que estavam em constante revolving, o que levou a não

tivesse sido possível à equipa de campo validar o (não) vencimento dessas

operações e/ou eventuais restruturações (e respetivos termos);

ix. O BESA hão disponibilizou à equipa de trabalho de .campo,

relativamente a créditos com uma dimensão material, os contratos celebrados

com os clientes;

x. Apesar de o BESA ter disponibilizado, em alguns casos, os

contratos que suportavam as operações de crédito, a equipa de trabalho de

campo não conseguiu obter informação documentada que permitisse

identificar as condições de concessão de crédito e a conçreta finalidade dos

créditos concedidos, porquanto os contratos, disponibilizados não continham

essa informação e o BESA não disponibilizou outra informação e/ou

documentação para além dos mesmos, designadamente, os dossiers de crédito

de cada cliente coin as respetivas propostas de crédito e suas aprovações;

xi. A equipa de trabalho de campo não efetuou a circularização dos

clientes cujos créditos foram analisados;

xii. O BESA não disponibilizou, em regra, à equipa de trabalho de

campo informação sobre o tipo de colaterais associados aos créditos

analisados, quando aplicável, respetiva contratualização e documentação de

suporte à sua valorização (como seja, avaliações);

xiii. O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de camp°.

informação • sobre a situação financeira, económica ou de viabilidade
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económica dos mutuários dos créditos analisados, designadamente

demonstrações financeiras;

xiv. A equipa de trabalho de campo não conseguiu apurar de que

forma o BESA recolhia e monitorizava a informação que disponibilizou para

análise, relativa à respetiva carteira de crédito (nomeadamente o detalhe da

carteira de crédito fornecido e a reconciliação); •

xv. A informação disponibilizada pelo BESA à equipa de trabalho de

campo, relativamente à sua carteira de crédito, não continha uma desagregação,

relativamente a cada crédito individual, entre valor de crédito vencido, juros

vencidos e crédito vincendo;

xvi. O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho campo,

relativamente aos créditos incluídos na amostra selecionada, o detalhe do juro a

receber por contrato de crédito;

xvü. A equipa de trabalho de campo não conseguiu validar a situação,

em termos de vencimento/incumprimento, dos créditos analisados, à data da

respetiva análise;

xviü. A equipa de trabalho de campo não conseguiu validar a existência,

relativamente a cada crédito individual, de juros vencidos, o seu Valor, e os

eventuais dias de atraso registado no seu pagamento;

xix. A equipa de trabalho campo não obteve informação sobre as

responsabilidades dos mutuários dos créditos analisados junto de outras

instituições de crédito;

xx. A equipa de campo realizou a análise individual dos créditos do

BESA incluídos na amostra selecionada com base, fundamentalmente, em

informação prestada em reuniões realizadas com colaboradores do BESA,

porquanto, em regra, não foi disponibilizada pelo BESA informação

documentada relativa às operações de crédito analisadas, aos respetivos

mutuários e, quando aplicável, às garantias às mesmas associadas;
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xxi. As informações fornecidas pelos colaboradores do BESA no

âmbito das reuniões realizadas com a equipa de trabalho de campo não foram,

em regra, suficientes para concluir a açálise sobre a imparidade dos créditos

analisados;

xxii. A 31/12/2012, de acordo com a informação que lhe foi
transmitida pela KPMG Angola [Inês Filipe], o valor global dos colaterais

associados à carteira de crédito do BESA era de 3.071.521 milhares de USD;

A 31/12/2012, cerca de 57% (1.741.761 milhares de USD) do

valor dos colaterais associados à carteira de crédito estava concentrado num

grupo de clientes do BESA (representados por que agregava

créditos no valor de 1.538.506 milhares de USD;

xxiv. Ao nível dos 30 créditos do BESA que a KPMG documentou nos

seus papéis de trabalho tratarem-se dos trinta maiores créditos do BESA a

clientes (maxime, através do memorando relativo à videoconferência realizada,

em 25 de fevereiro de 2013, com Inês Filipe), o valor global de crédito não

colateralizado ascendia a 2.826.944.250,00 USD;

xxv. Para além dos créditos concedidos às entidades

xxiii.

(que a KPMG
identificou nos seus papéis de trabalho como não tendo colaterais associados),

existiam ainda outros 13 créditos dos "Top 30", no valor total de 1.556.748

milhares de USD, que também não tinham colaterais associados e/ou

identificados;

xxvi. Dezassete dos 30 créditos que a KPMG identificou nos seus

papéis de trabalho como os "TOP 30" (entre os quais se contavam os créditos

associados aos clientes

, no valor total de 2.011.568 milhares de USD, não tinham

colaterais associados e/ou identificados;
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xxvü. Dentre os créditos cuja informação e/ou documentação integral

não foi disponibiEzada pelo BESA à KPMG Angola, estava compreendido um

conjunto de dez créditos

incluído nos "Top 30" por si

• identificados, cujo valor global, a 31/12/2012, ascendia a 1.051.995 milhares

de USD, e que a informação e/ou documentação em falta, relativa a esses

créditos, incluía informação ,sobre i) a identificação dos acionistas e/ou

beneficiários económicos das sociedades mutuárias, ü) o objeto social e/ou

atividade dessas sociedades, iii) a concreta finalidade dos créditos às mesmas

concedidos, iv) (eventuais) garantias aos mesmos associadas;

xxviii. Dentre os créditos cuja informação e/ou documentação integral

não havia sido disponibilizada pelo BESA à KPMG Angola, estava

compreendido um conjunto de oito créditos

incluídos

nos "Top 30" por si referenciados nos seus papéis de trabalho, cujo valor

global, a 31/12/2012, ascendia a 1.017.754 milhares de USD, e que a

informação em falta ou a que KPMG Angola não teve acesso, relativa a esses

créditos, incluía i) a identificação do . objeto social e/ou atividade das

sociedades mutuárias, ii) dos acionistas e/ou beneficiários económicos efetivos

das sociedades mutuárias, iii) documentação de suporte à existência,

validade/titularidade e adequada valorização dos colaterais (promessas de

hipoteca) associados aos créditos.
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Os factos supra identificados eram factos importantes e respeitavam a matérias e

julgamentos significativos porquanto:

i. respeitavam à auditoria efetuada sobre o crédito a clientes do BESA, principal

ativo desse Componente do Grupo BES, que foi definido pela KPMG como

um componente atenta a respetiva irnport'áncia financeira

individual para o Grupo BES;

respeitavam a limitaçcs e/ou dificuldades na realização de procedimentos de

auditoria e na obten,;(';o de prova de auditoria sobre o crédito a clientes do

BESA (maxim, de suporte às asserções "existineid', "direitos e obrigações",

"integralidade" e "valo'r, .ação"), cuja inadequada valorização foi identificada pela

KPMG Angola como um risco significativo;

respeitavam à prova de auditoria.obtida sobre o crédito a clientes do BESA

(maxime, de suporte às asserções "existência", "direitos e obrigações",

"integralidade" e "vakrização") e, decorrentemente, às bases de suporte do

julgamento efetuado pela KPMG (e/ou aos fundamentos da sua conclusão)

sobre a sua suficiência, no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as

demonstrações financeiras consolidadas de 2012 do BES;

iv. a sua documentação era necessária para assegurar a compreensão i) da

natureza, âmbito/extensão e 'resultados dos procedimentos de auditoria

efetuados sobre o crédito a clientes do referido componente, bem como a

prova de auditoria concretamente obtida com vista suportar as asserções supra

referidas, e ü) da natureza e extensão das limitações e/ou dificuldades detetadas

na execução dos procedimentos substantivos sobre o crédito a clientes do

componente BESA; iii) das bases de suporte do julgamento efetuado pela

KPMG (e/ou fundamentos da sua conclusão), no âmbito e para efeitos da

auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BES,

quanto à apropriação e suficiência da prova de auditoria obtida com vista a
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suportar, relativamente ao crédito a clientes do BESA, as asserções supra

referidas.

b) A Arguida não documentou, contudo, nos seus papéis de trabalho referentes à

auditoria sobre o exercício de 2012 do Grupo BES, os factos supra descritos

Resulta, assim, igualmente, dos factos provados que a Arguida não documentou, nos

seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de 2012 do Grupo BES,

informação sobre factos importantes, relativos à auditoria efetuada sobre o crédito a

clientes do componente BESA, que eram do seu conhecimento à data em que emitiu a sua

opinião sobre as contas consolidadas do BES referentes a 2012.

Mais resulta dos factos provados que, ao no ter documentado, nos seus papéis de

trabalho, informação sobre os factos supra descritos, a Arguida não preparou papéis de

trabalho com informação que permitisse a um revisor/auditor experiente, sem

conhecimento prévio do componente BESA e do trabalho desenvolvido pelo auditor,

compreender:

a) a natureza, âmbito/extensão e resultados dos procedimentos de auditoria

efetuados sobre o crédito a clientes do referido componente, bem como a prova

de auditoria concretamente obtida com vista suportar as asserções "existência",

"direitos e obrigações", "integralidade" e "valorização",

b) a natureza e extensão das limitações e/ou dificuldades detetadas na execução dos

procedimentos substantivos sobre o crédito a clientes do componente BESA;

c) as bases de suporte do julgamento efetuado pela KPMG (e/ou fundamentos da

sua conclusão), no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do Grupo BES, quanto à apropriação e suficiência da

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

do BESA, as asserções supra referidas.
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Em sua defesa, contrapõe a Recorrente que não violou o disposto no artigo 62.°, n.°

4 do EOROC, conjugado com os 55, §6 e §11 da DRA 230., referindo, em síntese, o

seguinte:

i. '0 trabalho de auditoria realizado pela KPMG Portugal que está em causa nos pontos em
apreço da Acusação consiste na utilização do trabalho de auditoria realizado pela KPMG
Angola sobre o BESA, referente ao exercício de 2012, para jeitos de integração da informação
financeira desse banco, em base IFRS,• nas demonstrações financeiras consolidadas do BES.,
pelo que talmatéria é regulada, essencialmente pela RT 19 e pela ISA 600."

ii `De onde resulta que não existe nenhuma obrigatoriedade de o auditor do grupo conservar, nas
pastas de auditoria do,grupo. a documentaçã‹) de auditoria que consta das
pastas de trabalho do auditor do componente."

iii. `Devendo conservar, isso sim, a documentação relativa no seu trabalho e à sua
análise sobre o trabalho de auditoria executado pelo auditor do
componente."

iv. `Todas estas obrigaçies foram cumpridas pela KPMG Portugal, na medida em que esta
conservou, nas pastas de auditoria do grupo, toda a documentação de auditoria relativa aos
procedimentos de auditoria' que realizou Para jeitos de integração de todos os componentes
incluindo o BESA - nas contas consolidada r do grupo, bem como a análise que realizou do
trabalho de auditoria realizado pela KPMG Angola."

Porém, não lhe assiste razão.

Desde logo, contrariamente ao argumentado pela Recorrente, a infração que é

imputada à Arguida não assenta no pressuposto de "Mlle a documentação de auditoria que deve

constar das pastas de trabalho de um auditor de grupo quando este recorre ao trabalho realizado pelos

auditores de componentes (...)" deve ser"a manna - em termos de forma, conteúdo e extensão - que deve

constar das pastas de trabalho de um auditor quando é ele próprio que realiza o trabalho sobre a entidade

enditadd'.

Na verdade, o que está em causa nos autos, neste segmento de que ora nos

ocupamos, é o facto de a Arguida, no âmbito da auditoria ao BES e na qualidade de
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auditor, ter tido conhecimento de factos importantes (na aceção das nomas de auditoria

aplicáveis), respeitantes à auditoria relizada sobre o componente BESA (maxim, sobre o

crédito a clientes desse componente), e não ter documentado os mesmos nos seus papéis

de trabalho, malgrado a sua documentação fosse indispensável para assegurar, quer uma

adequada compreensão desse trabalho, quer as bases de suporte do julgamento efetuado

pela Arguida (e/ou os fundamentos da sua conclusão) sobre a sua suficiência.

Por outras palavras, não está em causa o trabalho realizado pelo auditor do

componente (a KPMG Angola), mas antes a documentação (ou falta dela) de factos

importantes de que a Arguida teve conhecimento (e que, como tal, não podia deixar de

documentar nos seus papéis de trabalho), respeitantes a esse trabalho. •

Conhecimento esse que, aliás, lhe advinha, relativamente a grande parte dos factos

em causa, nomeadamente do facto de a auditoria ao BESA em causa ter sido realizada, em

Angola (e mesmo em Portugal), por colaboradores seus que integravám a equipa de

auditoria do Grupo BES. O que é o mesmo que dizer que o conhecimento da Arguida

sobre esses factos lhe advinha do facto de a auditoria em causa ter sido, na prática,

realizada também por si.

Ora, dispõe o A7 da ISA 600:

"Um membro da equOa de trabalho do grupo pode executar trabalho sobre a informação financeira

de um componente para a auditoria do grupo, a pedido da equipa de trabalho do grupo. Quando for

este o caso, tal membro da equipa de trabalho é também um auditor do
componente"

Por conseguinte, o dever de documentação que impende so.bre o auditor é um dever

que prossegue uma panóplia de finalidades distintas (maxime, a possibilidade de
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reconstituição e sindicância do julgamento efetuado pelo auditor) e, nessa medida, é

norteado por regras, maxime quanto à forma do seu cumprimento.

Entre essas regras divisa-se a atinente à documentação de factos importantes que

sejam do conhecimento do auditor, e dos julgamentos significativos pelo mesmo efetuados,

maxime à luz desses mesmos factos. O que, aliás, se afigura como um pressuposto lógico do

desiderato que o cumprimento do dever de documentação pretende assegurar: apenas a

documentação de factós importantes que sejam do conhecimento do auditor permite

assegurar a compreensão das concretas bases de suporte do julgamento efetuado pelo

auditor e/ou os fundamentos da sua conclusão sobre determinada matéria (maxime, a que

respeitem os factos importantes em causa). Pois, como elucida §A26 o ISA • 200: "0

julgamento.proffisional pode ser avaliado verificando se reflecte uma aplicação competente

dos princr:pios de auditoria e de contabilidade e se é apropriado à luz dos factos e
circunstâncias que eram conhecidos do auditor.4 data do sou relatório e consistente

com esses factos e circunstâncias."

Sustentar sentido normativo distinto, conduziria a que o auditor, através de ato

próprio, facilmenté se imunizaria contra as possíveis consequências da sindicância do seu

trabalho. Para tanto, nessa lógica, bastava-lhe documentar o seu trabalho de forma vaga,

tornando-o permeável a dúvidas e interpretações. Ou mesmo nada documentar nos seus

papéis de trabalho, maxim sobre factos relevantes respeitantes à entidade auditada

apurados no decurso do trabalho por si realizado.

A Arguida argumenta, ainda que, pelo facto de revisão legal/auditoria por si realizada

sobre as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BES (referentes ao exercício de

2012) constituir uma auditoria de Grupo, não tinha de observar o disposto nas Normas

Técnicas de Revisão e Auditoria e as Diretrizes de Revisão e Auditoria.

771



,t1
• '

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
1° Juízo — J1

Pr Do Município, Ed Ex -Escola Prática de Cavalaria
2005-345 Santarém

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

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

Ora, tal alegação não só contraria a teleologia e escopo da função de auditoria, como

não encontra base legal, pois que as Normas Técnicas de Revisão e Auditoria e as

Diretrizes de Revisão e Auditoria em vigor à data da prática dos factos aplicavam-se a

qualquer revisão legal/auditoria de contas, independentemente de estar em causa urna

revisão legal/auditoria de Grupo. Isto é, independentemente, da documentação integrada

nos papéis de trabalho da Arguida poder ter sido alegadamente recebida e/ou preparada

com vista a dar cumprimento ao disposto na ISA 600, esses, como quaisquer outros, papéis

de trabalho da Arguida tinham, necessariamente, de cumprir com o disposto na DRA 230.

Donde, não pode tal norma ser mobilizada pela Recorrente para justificar a não

documentação de factos do conhecimento da Arguida cuja documentação se impusesse

para dar cumprimento ao disposto na DRA 230.

Do mesmo modo, aliás, que, também nas ISA's, a existência de certos deveres

específicos de documentação (como o que se encontra consignado no §50 da ISA 600) não

limitam a aplicação da norma geral sobre documentação — que é a ISA 230 —, através da

qual, à semelhança da DRA 230, se fixa um critério geral de "qualidade" de documentação

do trabalho a observar pelo auditor, nomeadamente aquando do cumprimento dos deveres

específicos de documentação previstos noutras ISA.

Com efeito,

0 §8 da ISA 230 estabelecia que "0 auditor deve preparar documentação de

auditoria suficiente para habilitar um auditor experiente sem ligação anterior

auditoria a compreender
(a) A natureza, oportunidade e extensão dos procedimentos de auditoria executados para cumprir as

ISA e os requisitos legais e regulamentares aplicáveis;

(b) Os resultados dos procedimentos de auditoria executados e a prova de auditoria obtida.
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(c) Matérias significativas que surgiram durante a auditoria, respetivas
conclusões e julgamentos profissionais significativos feitos para atingir essas

conclusões".
0 §1 da ISA 230 estabelecia que: "Esta Norma Internacional de auditoria (ISA) aborda a

responsabilidade do auditor na preparação da documentação de auditoria para uma auditoria de

demonstrações financeiras. O apêndice lista outras ISA que contêm requisitos e orientações específicos de

documentação. Os requisitos específicos de documentação de outras ISA não limitam a aplicação desta

ISA. A lei e regulamentos podem estabelecer requisitos adicionais de.documentação."

' O SA6 da ISA 230 estabelecia que:"Em princípio, do cumprimento dos requisitos desta ISA

resultará que a documentação de au'ditoria é sriliciente e aprvpn-ada nas circunstâncias, Outras ISA contêm

requisitos específicos de documentação que se destinam a clarificar a aplicação desta ISA nas circunstâncias

particulares dessas outras ISA. Os requisitos específicos de documentação de outras ISA não. limitam a

aplicação desta ISA."

Assim, pese embora não fosse exigível à Arguida, maxime à luz do disposto na DRA

230, que esta replicasse no seu dossier de auditoria .o teor de todos papéis de trabalho da

ICPMG Angola ou, sequer, uma descrição exaustiva de todo o trabalho efetuado e prova de

auditoria obtida, maxime sobre a valorização do crédito a clientes do BESA, não poderia a

mesma, à luz do disposto nessa norma, ter deixado de documentar nos seus papéis de

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

cabo no âmbito dessa auditoria. Nem de, através da documentação desses factos, preparar

papéis de trabalho com informação que permitisse a um revisor/auditor experiente, sem

conhecimento prévio do componente BSA e do trabalho desenvolvido pelo auditor,

compreender: i) a natureza, âmbito/extensão e resultados dos procedimentos de auditoria

efetuados sobre o crédito a clientes do referido componente, bem como a prova de

auditoria concretamente obtida sobre as asserções "existência", "direitos e obrigações",

"integralidade" e "valorização"; ii) a natureza e extensão das limitações e/ou dificuldades
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detetadas na execução dos procedimentos substantivos sobre o crédito a clientes, do

componente BESA; iii) as bases de suporte do julgamento efetuado pela KPMG (e/ou

fundamentos da sua conclusão), no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BES, quanto à apropriação e suficiência

da prova de auditoria obtida com vista a suportar, relativamente ao crédito a clientes do

BESA, as asserções "existência", "direitos e obrigações", "integralidade" e "valorização".

O que, todavia, a Arguida não fez.

A Recorrente atuou, sabendo que

(i) Não documentou, nos seus papéis de trabalho *referentes à auditoria sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES, factos importantes que eram do seu

conhecimento, relativos aos i) procedimentos de auditoria efetuados sobre o

crédito a clientes do componente BESA, ii) limitações e/ou dificuldades

detetadas na execução desses procedimentos e aos respetivos resultados

(incluindo prova de airditoria obtida);

Ao não ter documentado, nos seus papéis (le trabalho, informação sobre os

factos descritos no ponto 291 supra, não preparou papéis de trabalho corn

informação que permitisse a um revisor/auditor experiente, sem conhecimento

prévio do componente BESA e do trabalho desenvolvido pelo auditor,

compreender: i) a natureza, âmbito/extensão e resultados dos procedimentos de

auditoria efetuados sobre o crédito a clientes do referido componente, bem

como a prova de auditoria concretamente obtida sobre as asserções "existência",

"direitos e obrigações", "integralidade" e "valorização"; ii) a natureza e extensão

das limitações e/ou dificuldades detetadas na .execução dos procedimentos

substantivos sobre o crédito a clientes do componente BESA; iü) as bases de

suporte do julgamento efetuado pela KPMG (e/ou fundamentos da sua

conclusão), no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações
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financeiras consolidadas do Grupo BES, quanto à apropriação e suficiência da

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

clientes do BESA, as..asserções "existência", "direitos e obrigações",

"integralidade".e "valorização".

A propósito da qualidade da omissão da documentação da Recorrente, concernente

aos bens de não uso próprio, apurou-se que

(i) A informação que a KPMG documentou nos seus papéis de trabalho, relativa à

auditoria efetuada pela KPMG Angola sobre a existência, titularidade e

valorização • dos imóveis registados na nibrica "Bens Não • de Uso Próprio" do

balanço do BESA (a que, no balanço remetido por esse banco ao BES,

elaborado segundo as IFRS, correspondia a rubrica "Ativos Não Correntes Detidos

para Venda"), e à verificação e/ou avaliação efetuada pela KPMG desse trabalho,

não permite a um revisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio do

•"componente BESA" e do trabalho desenvolvido pelo auditor:

a) compreender a natureza, o âmbito/extensão e os resultados dos

procedimentos de auditoria efetuados, e a prova de auditoria concretamente

obtida, com vista a suportar, relativamente aos imóveis registaClos na•xubrica

"Ativos Não Correntes Detidos para Venda" do balanço do BESA (remetido ao

BES para efeitos de consolidação), as asseXções "existência", "direitos e

obrigações" (titularidade) e "valorização";

b) compreender as bases de suporte do julgamento (e/ou os fundamentos da

conclusão) documentado nos papéis de trabalho da KPMG, de que não

obstante as situações detetadas, de falta• de documentação de suporte à
valorização de imóveis, que iriam originar uma reserva (por limitação de

âmbito) na opini.ão da KPMG Angola sobre as contas locais de 2012 do

BESA, foi possível concluir, sem reservas, com base em avaliações
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disponibilizadas em 2013, pela adequada valorização (imparidade) dos

referidos imóveis, para efeitos das demonstrações financeiras consolidadas do

BES referentes ao mesmo exercício;

c) avaliar .e concluir terem sido efetuados pela KPMG Angola procedimentos de

auditoria, e pela KPMG obtida e analisada informação relativa ao trabalho

efetuado, que, face ao risco significativo existente e identificado pela KPMG

Angola sobre a valorização do's imóveis do BESA, permitissem (à KPMG)

concluir, para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do BES, sobre a adequada valorização (imparidade), de acordo

com as 1FRS, dos imóveis registados na rubrica "Ativos Não Correntes Detidos

para Venda" do balanço do BESA (remetido ao BES para efeitos de

consolidação);

d) concluir ter sido" obtida .e analisada pela KPMG informação e/ou

documentação relativa à existência, titularidade e valorização dos imóveis

registados na rubrica"Ativos Não Correntes Detidos para Venda"do balanço do

BESA .(remetido ao BES para efeitos de consolidação), que, face à

materialidade do valor da referida rubrica (€687.805 milhares, considerando a

taxa de câmbio EUR/USD: 1,31940 USD), lhe permitisse concluir esleclarar

que as demonstrações financeiras consolidadas de 2012 do BES

apresentavam, de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos

materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do banco, em 31

de dezembro de 2012, e o resultado consolidado das suas operações.

Efectivamente, logrou demonstrar-se que:

a) O BESA relevou, com referência a 31/12/2012, na rubrica "Ativos Não Correntes

Detidos para Venda" do seu balanço (elaborado segundo as IFRS, remetido ao BES
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para efeitos de consolidação), imóveis no valor global de 907.491 milhares de

USD;

b) No balanço estatutário do BESA (elaborado segundo o CONTIF), os referidos

imóveis estavam registados na rubrica "Bens Não de Uso Próprio";

c) 0 BPS relevou os referidos imóveis na rubrica "Ativos Não Correntes Detidos Para

Vendd' do seu balanço consolidado referènte ao exercício de 2012;

d) Documentou nos seus papéis de, trabalho o trabalho efetuado e a prova de

auditoria obtida (pela KPMG Angola) sobre os imóveis relevados na rubrica

"Bens Não de Uso Próprio" do balanço do BESA, e a verificação e/ou avaliação

efetuada pela KPMG desse trabalho, nos termos revelados pelo documento

"1-iisbüghts Completion Memorandum - Audit" de 15 de fevereiro de 2013, e pelo

memorando elaborado por Fernando Antunes, relativo à videoconferênda

realizada em 25 de fevereiro de 2013 entre Fernando Antunes e Inês Filipe;

e ) A Arguida não doc'umentou nos papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES (maxime, no fnemorando relativo à

videoconferênda realizada, em 25 de fevereiro de 2013, entre Inês Filipe e

Fernando Antunes), relativamente ao trabalho efetuado pela KPMG Angola sobre

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

(referente ao exercício de 2012), de que forma foram ultrapassadas as situações,

existentes a 31 de dezembro de 2011 e que, de acordo com o reportado pela

KPMG Angola, ainda se mantinham a 31 de dezembro de 2012, relacionadas com

a falta de documentação comprovativa de existência e titularidade de um conjunto

de imóveis, no valor de 75.580.011 milhares de AOA (598.061.412 milhares de

eurOs, considerando a taxa de câmbio EUR/A0A:•126,37500), transferidos para o

Fundo de Investimento Imobiliário "BESA Valorização";

1) A KPMG não documentou nos papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES, relativamente à auditoria efetuada pela KPMG
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Angola sobre a valorização dos imóveis registados na rubrica "Bens Não de Uso

Próprio"do balanço do BESA (referente ao exercício de 2012):

i. Qual a documentação, relativa à valorização dos imóveis registados na rubrica

"Bens Não de Uso Próprio",que se encontrava ainda a ser objeto de levantamento

pelo BESA, c cuja falta iria dar origem a uma reserva, por limitação de âmbito,

na opinião da KPMG Angola sobre as contas locais do BESA relativas ao

exercício de 2012;

ii. Quais os imóveis relativamente aos quais essa informação não foi

disponibilizada, e qual a respetiva natureza e/ou estado de construção;

Por que razão a KPMG validou o entendimento da KPMG Angola de que a

documentação em falta, relativa à valorização dos imóveis registados na rubrica

"Bens Não de Uso Próprio" apenas relevava para efeitos de opinião sobre as

contas de 2012 do BESA (nas quais iria dar azo a urna reserva por limitação de

âmbito), mas não para efeitos da opinião da KPMG sobre as contas

consolidadas do BES referentes ao mesmo exercício;

iv. De que forma as avaliações obtidas, em 2013, pela KPMG Angola, permitiam

ultrapassar, para efeitos da auditoria sobre as contas consolidadas do BES

referentes ao exercício de 2012, a falta de informação e/ou documentação de

suporte à valorização. de imóveis, que iria dar origem a uma reserva (por

limitação de âmbito) na opinião da KPMG Angola sobre as contas locais do

BESA referentes ao mesmo exercício;

v. Os fundamentos e a base contabilística de suporte à conclusão, documentada

pela KPMG, de que não haveriam imparidades. a registar na valorização dos

imóveis compreendidos na rubrica "Bens Não de Uso Próprio" do balanço do

BESA, não obstante, numa ótica de "valor atual", os valores já despendidos

para os projetos, serem, à data, superiores ao valor contabilístico dos imóveis;
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vi. Os critérios e pressupostos utilizados nas avaliações disponibilizadas à KPMG

Angola, relativamente aos imóveis registados na rubrica "Bens Não de Uso

Pn9'prio", numa ótica de valor atual, enuma ótica de projeto concluído;

vii. Se foi efetuada, pela KPMG Angola e/ou pela KPMG, uma análise e/ou

validação dos critérios e pressupostos utili7ados nas avaliações disponibilizadas;

viii. As diferenças registadas entre o.valor dos imóveis no seu estado atual (à data),

o seu valor contabilistico e o respetivo valor de avaliação estimado numa ótica

de projeto concluído;

ix. Se foi apurado e/ou qual era o valor dos custos incorridos pelo BESA à data

de balanço, relativamente a cada um desses imóveis;

x. Se foi apurado e/ou qual era o valor do saldo, relativo a cada imóvel, que

correspondia a adiantamentos, e o valor dos custos totais estimados até ao final

dos projetos.

A Recorrente não documentou adequadamente, no seus papéis de trabalho referentes

à auditoria sobre o exercício de 2012 do Grupo BES, de forma a suportar a sua opinião, i)

os. procedimentos de auditoria efetuados, ii) os resultados desses procedimentos iii) a prova

de auditoria obtida pela KPMG Angola sobre a carteira de imóveis do BESA com vista a

suportar a existência, titularidade e valorização dos ativos compreendidos nessa carteira, iv)

as bases de suporte do julgamento por si efetuado (e/ou os fundamentos da sua conclusão)

qtianto à suficiência do trabalho efetuado e, prova de auditoria obtida com vista a suportar

as referidas asserções.

A KPMG não documentou nos papéis de trabalho informação suficiente para

permitir a um revisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio do componente BESA

e do trabalho desenvolvido pelo auditor:
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a) compreender os resultados dos procedimentos efetuados e a prova de auditoria

concretamente obtida relativa à existência, titularidade e valorização dos imóveis

do BESA, entre os quais os registados na rubrica"Ativos Não Convites Detidos para

Vend(/' do balanço do BESA;

b) avaliar se foram efetuados procedimentos de auditoria e obtida e analisada

informação que permitissem à KPMG conduir.sobre a adequada valorização, de

acordo com as IFRS, dos imóveis registados o balanço do BESA, entre os quais

os imóveis relevados rubrica "Ativos Não Correntes Detidos para Venda" do balanço

do BESA;

c) compreender as bases de suporte do julgamento efetuado e/ou os fundamentos

da conclusão da KPMG Angola, documentados pela KPMG nos seus papéis de

trabalho, de que não obstante as situações detetadas, de falta de documentação de

suporte à existência e titularidade de imóveis, foi obtida a evidência de auditoria

necessária para sanar e eliminar as reservas relativas a esses temas (incluídas nos

relatórios de auditor independente sobre as contas, individuais e consolidadas, do

BESA referentes a 2011).

Com a sua conduta a Arguida violou o disposto no artigo 62.°, n.° 4 do EOROC,

conjugado com o 519 das NTRA, o 54 da DRA 510, e os §6, 510 e 511 da DRA 230.

A Arguida, relativamente à auditoria efetuada, através de KPMG Angola, sobre a

"existência", "titularidade" e "valorização" da carteira de imóveis do BESA, e à avaliação.

e/ou verificação efetuada pela Arguida desse trabalho, não elaborou nem, conservou

documentação suficiente para o CNSA examinar convenientemente o seu trabalho,

enquanto ROC/auditor responsável pela auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do Grupo DES referentes ao exercício de 2013.
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Com a sua conduta a Arguida violou o disposto' no artigo 44.°-A, n.° 2, do EOROC.

Em sua defesa, invoca a Recorrente que observou as normas de auditoria aplicáveis,

isto é, a ISA 600e RT 19.

Já acima se mencionou o equívoco em que este argumentário da Recorrente labora,

na insistência de que pelo facto de a revisão legal/auditoria por si realizada sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do Grupo DES (referentes ao exercício de 2012)

constituir uma auditoria de Grupo, não tinha de observar o disposto. nas Normas Técnicas

de Revisão e Auditoria e as Diretrizes de Revisão e Auditoria:

Reitera-se,

As Normas Técnicas de Revisão e Auditoria e as Diretrizes de Revisão e Auditoria

em vigor à data da prática dos factos aplicavam-se a qualquer revisão de legal/auditoria de

contas, independentemente de estar em causa uma revisão legal/auditoria de Grupo.

Isto mesmo enquadra a circunstância de, de acordo com o modelo de relato em vigor

à data dos factos, consagrado na DRA 700 ("APÊNDICE III. - Modelo de relatório de

revisão/ auditoria para contas consolidadas") independentemente da revisão legal/auditoria incidir

sobre demonstrações financeiras consolidadas, o ROC/Auditor tivesse de declarar, na

Certificação Legal de Contas e/ou no Relatório de Auditoria emitido, que:

"O exame a que procedemosjoi electuado de acordo com as NO:17gg$ Técnicas e as Directrizes de

,RevisãoI Auditoria da Orden: dos Revisores Oliciais de Contas, as quais extgem que o mesmo .c0

planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as

demonstraçõesfinanceiras consolidadas estão isentas de distorções materialmente relevantes."
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O que, na verdade, como resulta da Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria emitidos pela Arguida sobre as demonstrações financeiras consolidadas do

Grupo BES referentes ao exercício de 2012 (cf. fls. 969v -970v), a Arguida sabia, como o

demonstra o facto de ter declarado nesse documento o seguinte: "0 exame a que procedemos

.foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrkes de Revisão/Auditoria da Ordem dos

Revisores Oficiais de Contas. as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objetivo de

obter um de grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras consolidadas estão isentas de

distorções materialmente relevantes. (...)"

A própria Recomendação Técnica n.° 19, tal como as restantes Recomendações

Técnicas, visava tão só proporcionar orientação sobre como dar cumprimento ao disposto

nas NTRA, maxime no que se refere ao dever de obtenção e de adequada documentação da

prova de auditoria, nos casos particulares (previstos no §11 das NTRA) de recurso ao

trabalho de outro auditor. Isso mesmo resultava elm do disposto nos ri.'s 5 e 6 das

Recomendação Técnicas, nos quais se referia o seguinte:

"5. Com a divulgação das RT pretende-se fundamentalmente contribuir para a progressiva e

generalkada barmonifAão da interpreta,ão dos conceitos e da aplicação dos procedimentos ,Êerzéricos

e e.spectricos relacionados com a revirão legaZ"

(• • .)

6. Embora as RT Irecomendações técnicad sejam de observância facultativa, a sua não

adopi-ão pode pôr em causa o cumprimento das NT Inormas técnicasj."

Donde, ainda que fosse admissível - no quadro da aplicação supletiva das normas

internacionais de auditoria - a consideração do disposto na ISA 600 para orientação sobre
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as aspetos não previstos expressamente nas NTRA e DRA1", a aplicação dessa norma não

exonerava, naturalmente, a Arguida do dever de observar, no âmbito da auditoria sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BES, o disposto nas NTRA e DRA, e

em particular, na DRA 230.

O que vale por dizer que, independentemente da documentação integrada nos papéis

de trabalho da Arguida poder ter sido alegadamente recebida e/ou preparada com vista a

dar cumprimento aó disposto na ISA 600, esses documentos, enquanto papéis de trabalho

da Arguida, tinham, necessa4mente,de cumprir com o disposto na DRA 230, sem o que

não constituíam prova de auditoria adequadamente documentada rara suportar a opinião e

conclusões da Arguida, conforme exigido pela NT 19 e DRA 520.

Isto é, os documentos tinham de conter informação suficiente para permitir a um

rçvisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio do componente BESA e do trabalho

desenvolvido 'pelo auditor, compreender os resultados dos procedimentós efetuados e a

prova de auditoria concretamente obtida.relativa à existência, titularidade e valorização dos

imóveis do BESA, entre os quais os registados na rubrica"Ativos Não Correntes Detidos para

Venda" do balanço do BESA, avaliar se foram efetuados procedimentos de auditoria e

obtida e analisada informação que permitissem à KPMG concluir sobre a adequada

valorização, de acordo com as /FRS, dos -imóveis registados o balanço do BESA, entre os

Como seja, (i) a definição do trabalho do tipo de trabalho (in car/i, uma auditoria completa) a relizar sobre
o Componente BESA, o envolvimento que o Auditor do Grupo deveria ter na avaliação da adequação do
trabalho planeado e realizado pela ICPMG Angola para responder aos riscos significativos de distorção
material identificados no âmbito da auditoria sobre esse componente (entre os quais, o de inadequada
valorização do "crédito a clientes"), (iii) o clever da equipa de trabalho do grupo de "avaliar se foi obtida prova de
auditoria suficiente e apropriada, corn base nos procedimentos executados quanto ao processo de consolidação e no trabalho
executado por si epelos auditores dos componentes sobre a informação financeira dos componentes, sobre a qual basear a opinião
de auditoria do grupo." (cf. §44 da ISA 600) (iv) o dever do sócio responsável pelo Grupo "avaliar o efeito na
opinião de auditoria do grupo de quaisquer distorpões não corrigidas (identOcadas- pela equipa de trabalho do grupo ou
comunicadas por auditores de coriponentes) e de quaisquer casos em que não tenha sido possível obter prova de auditoria suficiente
e apopriada." (f§45 da ISA 600)

ss

783



••ir, •

.L.difiz,

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
1° Juízo — J1

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

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

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

quais os imóveis relevados rubrica"Ativos Não Correntes Detidos para Venda" do balanço do

BESA, e compreender as bases de suporte do julgamento efetuado e/ou os fundamentos

da conclusão da KPMG Angola, documentados pela ICPMG nos seus papéis de trabalho,

de que não obstante as situações detetadas, de falta de documentação de suporte à

existência e titularidade de imóveis, foi obtida a evidência de auditoria necessária para sanar

e eliminar as reservas relativas a esses temas (incluídas nos relatórios de auditor

independente sobre as contas, individuais e consolidadas, do BESA referentes a 2011), o

que como resulta dos factos provados não sucedeu.

Não podendo, consequentemente, essa norma ser invocada pela Arguida para

justificar a documentação da prova de auditoria pela mesma obtida sobre o componente

BESA, maxim com base em procedimentos por si efetuados e documentados em termos

que não cumprem com o previsto na DRA 230.

Do mesmo modo, aliás, que, também nas ISA's, a existência de certos deveres
•
específicós de documentação (como o que se encontra consignado no §50 da ISA 600) não

limitam a aplicação da norma geral sobre documentação — que é a ISA 230 —,. através da

qual, à semelhança da DRA 230, se fixa um critério geral de "qualidade" de documentação

do trabalho a observar pelo auditor, nomeadamente aquando do cumprimento dos deveres

específicos de documentação previstos nóutras ISA. Com efeito:

a) 0 §8 da ISA 230 estabelecia que "0 auditor deve preparar documentaião de auditoria

suficiente para habilitar mu auditor eNperiente sem li,ocão anterior à auditoria 'a compreender.

(a) A natureza, oportunidade e extensão dos procedimentos de auditoria executados para cumprir as

ISA e os requisitos legais e regulamentares aplicáveis;

(b) Os resultados dos procedimentos de auditoria executados e a prova de auditoria obtida.
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(c) Matérias signcativas que surgiram durante a auditoria, respetivas conclusões e julgamentos

profissionais signOcativosfeitos para atingir essas conclusies".

b) O §1 da ISA 230 estabelecia que: "Esta Norma Internacional de auditoria (ISA)

aborda a responsabilidade do auditor na preparação da documentação de auditoria

para uma auditoria de demonstrações financeiras. O apêndice lista outras ISA que

contêm requisitos e orientações específicos de documentação. Os requisitos

específicos de documentação de outras ISA não limitam a aplicação desta ISA. A

lei e regulamentos podem estabelecer requisitos adicionais de documentação."

c) O §A6 da ISA 230 estabelecia que: "Em princípio, do cumprimento dos requisitos

desta ISA resultará que a documentação de auditoria é suficiente e apropriada nas

circunstâncias, Outras ISA contêm requisitos específicos de documentação que se

destinam a clarificar a aplicação desta ISA nas• circunstâncias particulates dessas
outras ISA. Os requisitos específicos de documentação de outras ISA nãolimitam

a aplicação desta ISA."

O mesmo resultava, aliás, da própria ISA 600, em cujo SA58, se referia que "(..) A

comunicação do auditor do componente com a equipa de trabalho do grupo toma muitas vezes a forma de

um memorando ou relatório do trabalho executado. Porém, a comunicação entre a equipa de trabalho do

grupo e o.auditor do componente pode não ser necessariamente por escrito. Por exemplo, a equipa de

trabalho do grupo pode visitar o auditor do componente para discutir os riscos sigqicativos identificados ou

rever as partes relevántes da documentação de auditoria do auditor do componente. Apesar disso, aplicam-se

os requisitos de documentação desk) e de outras ISA."

Sendo certo que, conforme se referiu supra, não era exigível à Arguida, maxime à luz

das normas de auditoria supra citadas, que esta replicasse no seu dossier de auditoria o teor

de todos papéis de trabalho da KPMG Angola ou, sequer, uma descrição exaustiva de todo

o trabalho efetuado e prova de auditoria obtida, maxime sobre a valorização do crédito a
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clientes do BESA — o que, em momento algum foi referido ou resulta sequer da imputação

constante da acusação deduzida — a verdade é que, porque o dever de documentação
(consagrado nas NTRA e complementado pelas DRA, maxime pela DRA 230) não

configura — muito menos se esgota - um mero "dever de "arquivo", traduzindo-se, antes de

mais e sobretudo, num dever de "adequada" documentação, impunha-se à Arguida a

documentação da prova de auditoria nos termos impostos pelas normas de auditoria.

E precisamente porque, in casu, os reportes elaborados e remetidos pela KPMG

Angola à Arguida e o memorando relativo à videoconferência realizada, em 25 de fevereiro

de 2013 (com a KPMG Angola) elaborado pela Arguida, constituíam a (única) prova de

auditoria obtida e documentada pela Arguida nos seus papéis de trabalho, relativa ao

trabalho efetuado sobre esse componente (maxime, sobré o "crédito a clientes" desse

componente, que constituía o seu principal ativo e cuja inadequada valorização, segundo o

documentado nos papéis de trabalho da Arguida, havia sido identificada pela KPMG

Angola corno urn risco significativo de distorção material), devia a Arguida ter assegurado

(enquanto responsável pela opinião por si emitida sobre as contas do Grupo BES) que

esses seus papéis de trabalho (maxime, sobre o "imóveis" desse componente, que

constituíam um dos seus principais ativos, e sobre os quais, segundo o documentado nos

papeis de trabalho da Arguida, havia sido identificada pela KPMG Angola um risco

significativo de distorção material associado à sua existência, titularidade e valorização),

devia a Arguida ter assegurado (enquanto responsável pela opinião por si emitida sobre as

contas do Grupo BES) que a informação documentada nos seus papéis de trabalho relativa

aos procedimentos de auditoria efetuados e prova de auditoria obtida pela KPMG Angola

sobre os imóveis do componente BESA, e à verificação e/ou avaliação efetuada pela

Arguida desse trabalho cumpriam com os "critérios de qualidade" de documentação

consignados na DRA 230, de forma a constituírem prova de auditoria adequadamente

documentada (nos seus papeis de trabalho) para suportar a opinião pela mesma emitida,

conforme exigido pelo §19 das NTRA e pelo 54 da DRA 510.
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O que, todavia, a Arguida não feZ, improcedendo, por ausência de base legal para o

efeito o argumentário da Recorrente.

Mais se apurou, agora com reporte à prova de auditoria (qualidade e omissão) isto é,

da documentação pela KPMG, nos seus papéis de trabalho, dos procedimentos efetuados e

prova de auditoria sobre a «existência, direitos e obrigações e valorização» dos «imóveis)? do

BESA, no valor de 11.991.244 milhares de AOA (factos 415 a 428 da decisão recorrida) que:

a) A Arguida documentou, nos seus papéis de trabálho, por referência aos imóveis

no valor de 11.991.244 milhares de AOA, que a KPMG Angola realizou um

conjunto de procedimentos de auditoria sobre um conjunto não determinado de

imóveis, designadamente: 'Ern termos de validação da titularidade dos imóveis (..) que,

relativamente: () aos imóveis de uso pro'prio, no âmbito da "inspecção física" foi possível

constatar que, de facto, os referidos imóveis são utilkados pelo Barnco para a sua actividade

(aincias do banco de e imóveis ocupados por departamentos de back office do banco);(ii) aos

restantes imóveis, apenas foi possível comprovar a respectiva titularidade pelo Banco, através da

validação de facturas de custos suportados pelo Banco associados aos mesmos."

b) Contudo, a Arguida não esrbreceu que os procedimentos que, nos seus papéis de

trabalho, documentou terem sido efetuados pela KPMG Angola não se aplicavam

ao conjunto de "imóveis", no valor de 11.991.244 milhares de AOA,

relativamente aos quais referiu não ter esse auditor obtido informação suficiente

sobre a respetiva existência, titularidade e valorização para poder pronunciar-se

pela razoabilidade desse montante, porquanto: (i) o referido conjunto de

"imóveis", no valor de 11.991.244 milhares de AOA, não compreendia imóveis de

uso prprio, nem fora validada, através da respetiva inspeção fisica, a sua

"titularidade"; (ii) relativamente a um dos ativos (o ativo com a descrição

"ESCOM") compreendido nesse conjunto de "imóveis" não foi, sequer, possível
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efetuar procedimentos e/ou obter informação que permitissem associá-lo a um

•imóvel.

c) A Arguida não documentou nos seus papéis de trabalho que procedimentos

foram efetuados de forma a testar e/ou validar, relativamente aos imóveis de "uso

não próprio" (que integravam o conjunto de imóveis no valor de

11.991.244 milhares de AOA), a asserção "existência".

Logrou, ainda, apurar-se, que a Arguida não documentou, nos seus papéis de

trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de 2012 do Grupo BES, informação sobre

os seguintes factos importantes, que eram do seu conhecimento à data em que emitiu a sua

opinião sobre as contas consolidadas do BES:

a) O conjunto de imóveis, no valor de 11.991.244 milhares de AOA, relativamente

aos quais a KPMG documentou nos seus papéis de trabalho ter a KPMG Angola

informado não poder pronunciar-se, com referência a 2012, sobre á razoabilidade

desse montante, face à insuficiente informação sobre a respetiva existência,

titularidade e valorização, era exclusivamente composto por: i) um conjunto de

imóveis relevados na rubrica "Imobilizado Corpóreo (em Curso)" do balanço do

BESA, pelo valor de 7.190.235.000,00 AOA; um ativo, com a descrição

"ESCOM",•relevádo na rubrica "Outros Valores — Devedores Diversos" do balanço do

BESA, pelo valor de 4.801.009.000,00 AOA;

b) O BESA não havia disponibilizado à KPMG Angola, relativamente ao conjunto

de imóveis relevados na rubrica "imobilizado em curso" do respetivo balanço,

pelo valor de 7190.235.000,00 AOA, quaisquer escrituras, contratos -promessa de.

compra e venda, Certidões •de Registo Predial ou outra documentação que
permitisse validar e/ou comprovar: a) a sua existência, b) a sua titularidade pelo

BESA b) o valor de aquisição dos imóveis e c) as suas características;
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c) O BESA não havia dísponibilizado à KPMG Angola, relativamente ao mesmo

conjunto de imóveis, quaisquer avaliações dos mesmos;•
d) A equipa de trabalho de campo da KPMG não conseguiu apurar a localização dos

referidos imóveis, porquanto não dispunha de contratos e/ou registos de

propriedade e tratavam-se de terrenos;

e) A KPMG Angola não havia efetuado, relativamente a esse conjunto de imóveis,

procedimentos de inspeção fisica, com vista a validar a respetiva existência e/ou

titularidade, porquanto desconhecia a concreta localização dos mesmos;

f) O BESA não havia disponibilizado à KPMG Angola, relativamente ao ativo com

a descrição "ESCOM", documentação e/ou informação de suporte: i) à existência

desse ativo (com a descrição `Ercotil'); à sua titularidade pelo BESA; iii) à sua

adequada valorização;

g) A KPMG Angola havia efetuado visitas físicas aos diversos pisos do edifico

ESCOM, não tendo conseguido identificar a que piso a descrição "Escom"

constante dos registos do BESA se referia;

h) A KPMG Angola havia solicitado ao BESA uma justificação para o

reconhecimento desse ativo, não tendo a mesma sido apresentada pelo BESA;

i) A documentação pela Arguida, nos seus papéis dc trabalho, de informação sobre os

factos identificados supra, era necessária para assegurar a .compreensão do trabalho

concretamente efetuado sobre os referidos ativos, da prova obtida corn vista a

suportar a sua existência, titularidade e valorização, e das bases de suporte do

julgamento efetuado pela KPMG (e/ou os fundamentos da sua conclusão) quanto à

apropriação e suficiência da prova de auditoria obtida.

Resulta, assim, dos factos provados que a Arguida não documentou nos seus papéis de

trabalho referentes ao exercício de 2012 do Grupo BES:
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a) factos importantes que eram do seu conhecimento à data em que emitiu a sua

opinião sobre as contas consolidadas de 2012 do BES, relativos aos

procedimentos de auditoria efetuados, aos respetivos resultados, e à prova de

auditoria concretamente obtida com vista a suportar a existência, titularidade e

valorização de um conjunto de ativos/imóveis do BESA, no valor de 11.991.244

milhares de AOA,

b) informação que permitisse a um revisor/auditor experiente, sem conhecimento

prévio do "componente BESA" e do trabalho desenvolvido pelo auditor,

compreender: i) os procedimentos de auditoria efetuados, os respetivos

resultados, e a prova de auditoria concretamente obtida com vista a suportar a

existência, titularidade e valorização do referido conjunto de ativos/imóveis do

BESA, no valor de 11.991.244 milhares de AOA, e as bases de suporte do

julgamento por si efetuado e/ou os fundamentos da sua conclusão quanto à

adequação e suficiência da prova de auditoria obtida (no âmbito e para efeitos da

auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES).

Acrésce que, também se demonstrou que, relativamente à auditoria efetuada, através

de KPMG Angola, sobre a "existência", "titularidade" e "valorização" da carteira de

imóveis do BESA, e à avaliação e/ou verificação efetuada pela Arguida desse trabalho, não

elaborou nem conservou documentação suficiente para o CNSA examinar •
convenientemente o »seu trabalho, enquanto ROC/auditor responsável pela auditoria sobre

.as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BES referentes ao exercício de 2013.

A Recorrente, com reporte aquele acervo de factos acima explanado, atuou, de modo

livre, deliberado e consciente, bem sabendo que
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(i) Documentou nos seus papéis de trabalho, referentes à auditoria sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES, o trabalho efetuado e a prova de auditoria

obtida pela KPMG Angola sobre os referidos imóveis/ativos, no valor global

de 11.991.244 milhares de AOA, e a verificação e/ou avaliação efetuada pela

KPMG desse trabalho;

Não esclareceu que os procedimentos que, nos seus papéis de trabalho,

documentou terem sido efetuados pela KPMG Angola não se aplicavam ao

conjunto de "imóveis", no valor de 11.991.244 milhares de AOA,

relativamente aos quais referiu não ter esse auditor obtido informação

suficiente. sobre a respetiva existência, titularidade e valorização para poder

pronunciar-se pela razoabilidade desse montante, porquanto: i) o referido

conjunto de "imóveis", no valor de 11.991.244milhares de AOA, não

compreendia imóveis ,de uso proprio, nem fora validada, através da respetiva

inspeção física, a sua "titularidade"; relativamente a um dos ativos (o ativo

com a descrição "ESCOM") compreendido nesse conjunto de "imóveis" não

foi, sequer, possível efetuar procedimentos e/ou obter informação que

permitissem associá-lo a um imóvel;

(iii) Não documentou nos seus papéis de trabalho que procedimentos foram

efetuados de forma a testar e/ou validar, relativamente aos imóveis de "uso

não próprio" (que integravam o conjunto de imóveis no valor de
11.991.244 milhares de AOA), a asserção "existência";

(iv) Não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes ao exercício de 2012

do Grupo BES, informação que permitisse a um revisor/auditor experiente,

sem conhecimento prévio do "componente BESA" e. do trabalho

desenvolvido pelo auditor, .compreender: i) os procedimentos dé auditoria

efetuados, os respetivos resultados, e a prova de auditoria concretarnente•
obtida com vista a suportar a existência, titularidade e valorização do. referido
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conjunto de ativos/imóveis do BESA, no valor de 11.991.244 milhares de

AOA, e as bases de suporte do julgamento por si efetuado e/ou os

fundamentos da sua conclusão quanto à adequação e suficiência da prova de

auditoria obtida (no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do BES);

(v) Não documentou nos seus papéis de trabalho (referentes à auditoria sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES), relativamente ao trabalho efetuado sobre o

referido conjunto de imóveis/ativos, no valor global de 11.991.244 milhares de

AOA, informação sobre factos importantes que eram do seu conhecimento à

data ern que emitiu a sua opinião sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do BES;

(vi) Emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes

ao exercício de 2012.

Com reporte, agora à qualidade da informação documentada nos papéis de trabalho

da KPMG relativa à auditoria efetuada sobre o crédito a clientes do BESA (factos 708 a

729 da decisão recorrida), por referência ao exercício de 2013 (contas consolidadas),

apurou-se que a informação documentada nos papéis de trabalho da KPMG referentes à

auditoria sobre o exercício de 2013 do Grupo BES (maxime, no documento "Highlights

Completion Memorandum -Audit', de 4 de abril de 2014), relativa à auditoria efetuada pela

KPMG Angola sobre a valorização (imparidade) do crédito a clientes do BESA, não é

suficiente para permitir a um revisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio do

componente BESA e,do trabalho desenvolvido pelo auditor:

a) compreender a natureza, o âmbito/extensão e os resultados dos procedimentos

de auditoria efetuados, e a prova de auditoria concretamente obtida pela KPMG,

através da KPMG Angola, com vista a suportar, relativamente ao crédito a
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clientes do BESA, para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas de 2013 do BES, as asserções "existência, "integralidade"; "direitos e

obrigações" e "valorização";

b) avaliar e concluir terem sido efetuados (pela KPMG Angola) procedimentos de

auditoria sobre o crédito a clientes do BESA, e pela KPMG obtida e analisada

informação relativa aos procedimentos efetuados, que permitissem (à KPMG)

concluir (i) que o'valor da impatidade registada pelo BESA para efeitos de reporte

ao BES era, de acordo com as IPRS, adequado, (ii) não existirem distorções •
materials (à luz da materialidade global definida pela KPMG para efeitos da

auditoria sobre as contas consolidadas do BES) na informação financeira referente

ao BESA que foi objeto de consolidação nas contas de 2013 do Grupo BES?

decorrentes da inadequada valorização do crédito a clientes desse componente;

c) compreender as bases de suporte do julgamenio efetuadó pela KPMG e/ou os

fundamentos da sua conclusão sobre a suficiência do trabalho efetuado e prova de

auditoria obtida pela KPMG Angola com vista a suportar a adequada valorização,

de acordo com as ./FRS, do crédito a clientes do BESA, com referência a

31/12/2013;

d) concluir terem sido efetuados pela KPMG Angola procedimentos de auditoria

sobre o crédito a clientes do BESA, e pela KPMG obtida e analisada informação

relativa ao procedimentos efetuados, que, face à materialidade.do referido ativo

(5.712.367 milhares de euro), à relevância do componente a que ..o mestno.

respeitava, e ao risco de distorção material inerente à rubrica ern questão,

habilitassem a KPMG a concluir, sun reservas, que as demonstrações financeiras

consolidadas de 2012 do BES apresentavam, de forma verdadeira e apropriada,

em todos os aspetos materialmente relevantes, a respetiva posição financeira e o

resultado consolidado das suas operações em 31/12/2013, em conformidade com

as /FRS.
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Mais se apurou que:

a) A KPMG Angola não fez constar no"1-ligAghts Completion Memorandum - Audit"de

4 de abril de 2014, e a KPMG não documentou, através de qualquer outro meio,

nos seus papéis de trabalho, se the foi transmitida (pela KPMG Angola) e por si

analisada e/ou avaliada informação sobre os seguintes factos, respeitantes à

auditoria efetuada sobre a valorização do crédito a clientes do BRSA, com

referência a 31/12/2013:

(i) Quais os concretos factos, respeitantes a créditos concedidos pelo BESA a

clientes, que determinaram a emissão, pelo Estado Angolano, de uma garantia

soberana a favor do BESA, e com referência a que data os referidos factos

foram apurados;

(ii) Qual o valor global dos créditos do BRSA que foram considerados de dificil

recuperação pela Comissão Executiva do BESA;

(iii) Se, no âmbito da revisão efetuada pela KPMG Angola sobre a carteira de

crédito do BESA, a KPMG Angola i) confirmou o referido entendimento da

Comissão Executiva do BESA (de que os referidos créditos cram de difícil de

recuperação), ii) verificou se esses créditos se encontravam (todos) cobertos

pela garantia soberana emitida pelo Estado Angolano e/ou se encontravam,

total e/ou parcialmente, provisionados;

(iv) Qual valor bruto dos créditos abrangidos pela garantia soberana do Estado

Angolano, e o valor desses mesmos créditos, liquido do valor dos colaterais

aos mesmos associados (quando aplicável);

(v) Se a KPMG Angola efetuou procedimentos de auditoria e/ou obteve

informação com vista a validar, com referência a 31/12/2013, a existência,

validade/titularidade e a (adequada) valorização dos colaterais associados aos

créditos abrangidos pela garantia soberana emitida pelo Estado Angolano;
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(vi) Qual o valor dos juros a receber associados à carteira de crédito do BESA,

vencidos e vincendos (juro corrido), e dos juros moratórias, que, a

31/12/2013,se encontrava coberto pela garantia soberana;

(vii) Qual o valor respeitante a imóveis .do BESA que,. a 31/12/2013, se

encontrava coberto pela garantia soberana;

(Viii)Se a KPMG Angola e/ou a KPMG avaliaram, com referência a 31/12/2013,

(i) a probabilidade de execução, total e/ou parcial, da garantia soberana

emitida pelo Estado Angolano, (ii) o respetivo valor de execução e (iii) prazo

de execução;

(ix) Se a KPMG Angola e/ou KPMG avaliaram, para efeitos da análise sobre a

imparidade da carteira de crédito do BESA, o concreto âmbito de cobertura

proporcionado pela garantia emitida pelo Estado Angolano, tendo ern conta

i) o valor dos créditos cobertos pela garantia, o valor de juros (incluindo

motatórios) coberto pela garantia; o valor dos imóveis cobertos pela

garantia, iv) o valor dos colaterais associados ads créditos cobertos pela

garantia;

(x) Qual foi o concreto âmbito do trabalho e os resultados da auditoria efetuada

pela KPMG Angola, por amostragem, sobre a valorização (imparidade) da

carteira de crédito do BESA, e a prova de auditoria pela mesma obtida que

permitiu concluir pela • adequação, à luz das 1FRS (IAS 39), do valor da
imparidade registada pelo BESA para efeitos de reporte ao BES,

designadamente:

i) Quais foram os critérios de seleção da(s) amostra(s) da carteira de crédito

do BESA que foi analisada pela KPMG Angola, e Cival a

representatividade da(s) amostra(s) selecionada(s);

ii) Em que medida e de que forma a Garantia soberana foi atendida no

âmbito da auditoria efetuada pela KPMG Angola, por amostragem,

sobre a valorização (imparidade) do crédito a clientes do BESA;
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(xi)

Quais foram os resultados da análise efetuada pela KPMG Angola sobre

a valorização (imparidade) de créditos não cobertos pela Garantia

soberana, e a evidência obtida com vista a suportar a adequação, à luz

das IFRS (IAS 39) do valor das provisões constituídas pelo BESA sobre

esses créditos;

iv) De que forma, no âmbito e para efeitos da revisão efetuada pela KPMG

Angola sobre a carteira de crédito do BESA, com vista a concluir sobre a

adequação da irnparidade registada por esse banco (para efeitos de

reporte ao BES, de acordo com as /FRS), foram ultrapassadas as

deficiências detetadas no controlo interno do BESA, ao nível do

processo de crédito, e reportadas à KPMG (melhor identificadas no

ponto 623 supra);

v) Qual o valor dos créditos e/ou representatividade na amostra da carteira

de crédito analisada, relativamente aos quais não foram disponibilizados

os contratos assinados pelos clientes;

Se a KPMG Angola efetuou procedimentos de auditoria para validar/testar,

relativamente ao crédito a clientes do BESA, outras asserções relevantes para

além da "valorização" (em concreto, as asserções "Existência", "Direitos e

Obtigações"e "Classfficação").

Logrou, ainda, apurar-se que:

(i) A KPMG não documentou, nos seus papéis de trabalho, informação que

permitisse compreender a materialidade e relevância, para a situação financeira

do BESA (e para a situação financeira consolidada do BES), da Garantia

Soberana emitida pelo Estado Angolano a favor do BESA.

A KPMG não documentou, nos seus papéis de trabalho, a sua posição final

e/ou iulgatnento. e respetivas bases de suporte. sobre a fiabilidade, adequação e

suficiência do trabalho efetuado, prova de auditoria obtida e conclusões
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reportadas pela KPMG Angola sobre adequada valorização (impatidade), para

efeitos das contas consolidadas do BES, do crédito a clientes do "componente"

BESA.

Em suma, na senda do que se apurou, com referência ao período de 2012, em linha

de continuidade, verifica-se que, "a KPMG não documentou adequadamente, nos seus

papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de 2013 do Grupo BES, de

forma a suportar a sua opinião, os procedimentos de auditoria efetuados, os resultados

desses procedimentos é a prova de auditoria obtida com vista a suportar, relativamente ao

crédito a clientes do "componente" BESA, as asserções "existência", "intcgralidade",

"direitos e obrigações" e "valorização", nem o julgamento por si efetuado (e/ou os

fundamentos da sua conclusão) sobre a suficiência do trabalho efetuado (e prova de

auditoria obtida).

No entanto, a Arguida emitiu, em 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas

e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES

referentes ao exercício de 2013, afirmando que estas "apresentam de forma verdadeira e

apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do BES, o

resultado consolidado das suas operaçôe's, o rendimento intesral. consolidado, as alterações no capitais

pro'prios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa dessa entidade, em conformidade com as ]FRS

( 1• -)) •

A Recorrente atuou, de modo livre, deliberado e consciente, bem sabendo que

a) Definiu, no âmbito da conceção do seu plano da auditoria sobre o exercício de

2013 do Grupo BES, o BESA como um componente significativo do Grupo

BES, por considerar tratar-se de um componente com importán' cia financeira

individual para o Grupo BES;
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b) A KPMG Angola identificou a inadequada valorização (imparidade) do crédito a

clientes do BESA como um risco significativo de distorção material;

c) A 31/12/2013, o valor de provisões para créditos de liquidação duvidosi e crédito

vencido acumuladas pelo BESA era de 240.321milhares de USD;

d) A 31/12/2013, o valor das provisões para créditos vencidos e de liquidação

duvidosa constituídas pelo BESA (240.321 milhares de USD) correspondia

(apenas) a cerca de 3% do valor total do crédito (bruto) concedido pelo BESA a

clientes;

e) O valor da imparidade registada pelo BESA (no balanço remetido ao BES para

efeitos de consolidação), com referência a 31/12/2012, era equivalente ao valor

das provisões acumuladas pelo BESA para créditos vencidos e de cobrança

duvidosa;

f) O valor da rubrica "Crédito a Clientes" do balanço referente ao BESA que foi

considerado pelo BES na preparação das respetivas demonstrações financeiras

consolidadas (5.712.367 milhares de euros), correspondia ao valor em euros do

valor (bruto) do crédito a clientes do. BESA, deduzido do valor da referida

imparidade;

g) Documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício

de 2013 do Grupo BES, o trabalho efetuado e a prova de auditoria obtida pela

KPMG Angola sobre o crédito a clientes do BESA nos termos revelados pelo

documento"Highlights Completion Memorandum - Audit"de 4 de abril de 2014;

h) Não documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o

exercício de 2013 do Grupo BES, os factos descritos nos pontos 719 a 721 dos

factos provados supra;

i) A informação documentada nos seus papéis de trabalho não permitia a um

revisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio do componente BESA e do

trabalho desenvolvido pelo auditor, compreender í) o âmbito e os resultados dos

procedimentos de auditoria efetuados e a prova de auditoria concretamente obtida
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pela KPMG, através da KPMG Angola, com vista a suportar, relativamente ao

crédito a clientes do BESA, as asserções "existência, "integralidade",'"direitos e

obrigações" e "valorização"; as bases de suporte do julgamento efetuado pela

KPMG (e/ou fundamentos da sua condusão) quanto à suficiência do trabalho

efetuado e prova obtida, para efeitos da opinião por si emitida sobre as

demonstrações financeiras consolidadas de 2013 do BES;

j) Emitiu, em 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2013, .gfirmando que estas "apresentam de forma verdadeira e apropriada, em

todos os aspctos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do BES, o resultado

consolidado das suas operaçõeS, o rendimento integral consolidado, as alterações no capital's

próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa dessa entidade, em conformidade com as

(  . . ) ";

k) Relatiyamente à auditoria efetuada, com referência a 31/12/2013, através de

KPMG Angola, sobre o crédito a clientes do "componente" BESA .(principal

ativo desse componente do Grupo BES), e à avaliação e/ou verificação efetuada

pela Arguida desse trabalho, não elaborou nem conservou documentação

suficiente para o CNSA examinar convenientemente o seu trabalho, enquanto

ROC/auditor responsável pela revisão legal das contas/auditoria sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BES referentes ao exercício de

2013.

Reitera-se o que acima se explanou sobre esta matéria quanto aos" normativos

aplicáveis, sua teleologia e alcance, irnprocedendo a argumentação aventada pela

Recorrente.
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Com reporte, agora, com referência ao exercício de 2013, à não documentação pela

Recorrente, nos seus papéis de trabalho, de informação sobre factos importantes que eram

do seu conhecimento, relativos ao crédito a clientes do BESA (factos 730 a 737 da decisão

recorrida), apurou-se que:

A KPMG tinha conhecimento, pelo menos desde janeiro de 2014, que:

i. Durante o segundo semestre de 2013, a Comissão Executiva do BESA apurou

a existência de i) créditos, no valor dé cerca de 5,4 mil milhões de USD, cuja

recuperação foi considerada duvidosa, crédito vencido de valor superior a

1,8 mil milhões de USD, e juros vencidos e juros de mora de valor superior a

500..000.000,00 de USD;

Para além de questões relacionadas com incertezas quanto à existência,

validade, valorização e possibilidade de execução das garantias associadas a

alguns dos referidos créditos (considerados de recuperação duvidosa), as

dúvidas sobre a recuperabilidade do seu valor estavam sobretudo relacionadas

com o facto 'de existir um grau relevante de desconhecimento relativamente à

identificação de mutuários, finalidade de utilização de créditos e às (eventuais)

garantias obtidas pelo BESA;

iii. O desconhecimento relativamente à identificação de mutuários, finalidade dos

créditos e às (eventuais) garantias decorria, nuns casos, da inexistência de

dossiers de crédito, 'incluindo informação sobre os mutuários, propostas e

aprovações de crédito, finalidades dos créditos e garantias existentes, e, noutros

casos, do facto de uma análise aos movimentos financeiros associados aos

créditos em causa ter permitido concluir que os mesmos não se haviam

destinado a financiar atividades económicas ou a aquisição de ativos, tendo, ao

invés, sido objeto de transferências, internas e externas, bem como de

levantamentos em numerário de valor avultado, não se reconhecendo nos

mutuários capacidade de geração de receitas ou de liquidificação de ativos que

permitissem recupérar os montantes em dívida;
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iv. Havia sido identificado, com referência a 31/08/2013, um grupo de clientes,

num total de cinco empresas (as sociedades

e

cujos acionistas e beneficiários económicos efetivos eram

desconhecidos, e que, no seu conjunto, teriam beneficiado de financiamentos

do BESA na ordem dos 840 milhões de USD, com a finalidade da aquisição de

imóveis ("Torres Sky"), mas que, segundo teriam apurado os serviços do

BESA, apenas cerca de 360 milhões teriam sido utili,ados para essa finalidade,

criando um go/vazio financeiro traduzido no desconhecimento sobre o

destino dado a cerca de 402 milhões de USD dos financiamentos concedidos;

v. A situação referida na alínea anterior encontrava-se, à data, agravada pelo

aprofundamento entretanto efetuado pelos serviços do BESA aos movimentos

financeiros ligados às referidas sóciedades, ná medida em que se havia apurado

que outras sociedades beneficiárias de créditos no BESA haviam, transferido,

no seu conjunto, mais dè 343 milhões de USD para esses clientes ("Clientes da

Administração Identificados"), o que perfazia um potencial de total de

montantes por explicar, relativamente a este conjunto de sociedades, de 745

milhões de USD; • ̂
vi. Havia sido identificado, com referência a 31/08/2013, um conjunto de seis

operações, associadas a cinco sociedades (compreendidas num grupo

denominado "Clientes da Administração Identificados"), no montante global

de 648 •milhões de USD, com a documentação incompleta, em que não
existiam os contratos e as aprovações dos respetivos créditos;

vii. Haviam sido identificados, com referência a 31/08/2013, créditos

no valor de cerca de 1.500 milhões de USD, com o capital vencido de

400 milhões de USD, que teriam sido objeto de transferências internas e

externas, bem como de levantamentos em numerário de valor aVultado,

relativamente aos quais não havia sido encontrada qualquer finalidade
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económica, comercial ou industrial, muito embora, nalguns casos, tivessem

sido identificadas garantias que poderiam colaterali7ar parte dos créditos, cuja

formalização c efetivo valor teriam, contudo, de ser ainda validados;

viii. Haviam sido identificados, com referência a 31/08/2013, créditos (da

responsabilidade da anterior gestão), no valor de cerca de 1.300 milhões de

USD, relativamente aos quais não existiam no BESA: i) dossiers de

identificação dos clientes, informação sobre os acionistas e/ou beneficiários

económicos efetivos das sociedades beneficiárias dos créditos, informação

sobre a/s finalidade/s dos 'créditos concedidos; iv) informação sobre

(eventuais) garantias associadas aos créditos ("Clientes da Administração Não

Identificados").

a) Os factos supra descritos eram importantes, e respeitavam a matérias e julgamentos

significativos, designadamente: (i) Respeitavam aos fundamentos das dificuldades

de recuperação do valor de créditos do BESA a clientes, que haviam sido detetadas

no segundo semestre do exercício de 2013, pela Comissão Executiva desse banco;

(ü) Respeitavam a factos com impacto na auditoria efetuada sobre a carteira de

crédito do BESA, principal ativo desse componente do BES, que foi definido pela

KPMG como um componente significativo, atenta a respetiva importância

financeira individual para o Grupo BES; Constituíam indícios de fraude e de

derrogação dos controlos do BESA pela sua anterior gestão, com impacto nas

conclusões documentadas pela KPMG no âmbito das auditorias efetuadas com

referência aos exercícios anteriores (maxime, no âmbito da auditoria sobre o

exercício de 2012 do Grupo BES); (iii) A sua documentação, nos papéis de trabalho

de trabalho da KPMG, era necessária para assegurar a compreensão: i) da natureza,

gravidade e dimensão dos problemas detetados na carteira de crédito do BESA, no

segundo semestre do exercício de 2013, da relevância, para a situação financeira

do BESA (e para a posição financeira consolidada do BES a 31/12/2013), da

garantia soberana emitida pelo Estado Angolano a favor do BESA; iii) da base de
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suporte do julgamento efetuado pela KPMG (e/ou os fundamentos da sua

conclusão), no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do Grupo BES, quanto à suficiência e adequação, como

prova de auditoria de suporte à adequada valorização do crédito a clientes do

BES.A., da informação que lhe foi reportada pela KPMG Angola (maxime através do

Highlights Completion Memorandum de 4 de abril de 2014) e por si documentada nos

seus papéis de trabalho.

b) A KPMG não documentou, contudo, nos seus papéis de trabalho referentes à

auditoria sobre o exercício de 2013 do Grupo BES, os factos supra descritos.

c) A KPMG emitiu, em 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e Relatório

de Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2012, afirmando que estas "apresentam de forma verdadeira e aptvpriada, em

todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do BES, o resultado

consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as alterações no capitais próprios

consolidados, e os fluxos consolidados de caixa dessa entidade, em conformidade com as TFRS

f>

(• • .) •

A Recorrente não documentou — devendo ter documentado nos seus papéis de

trabalho, informação sobre factos importantes que eram do seu conhecimento, relativos

e/ou com impacto na auditoria efetuada, com referência a 31/12/2013, sobré o crédito a

clientes_ do "componente" BESA (para efeitos da auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do BES•relativas ao exercício de 2013).

Ao não ter documentado, nos seus papéis de trabalho, informação sobre os referidos

factos importantes, que eram do seu conhecimento, a Recorrente não preparou — devendo
ter preparado - papéis de trabalho com informação que permitisse a um revisor/auditor

experiente, sem conhecimento prévio da componente BESA e do trabalho desenvolvido
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pelo auditor sobre a respetiva carteira de crédito, compreender matérias .significativas que

surgiram no decurso da auditoria e as bases de suporte do julgamento efetuado pela

KPMG (e/ou os fundamentos da sua conclusão) sobre a suficiência, face aos factos que

eram do seu conhecimento, da informação que lhe foi transmitida pela KPMG Angola — c

documentada pela KPMG nos seus papéis de trabalho - relativa ao trabalho efetuado sobre

a referida carteira.

Com a sua conduta, ern execução permanente desde o exercício de 2012, a Arguida

violou o disposto nos artigos 62.°, n.° 4, do EOROC, conjugado com o §19 das NTRA, o

§4 da DRA 510, e com os §5, §6 e §11 da DRA 230.

Contrapõem, em sua defesa, a Recorrente que

a) "A acta da assembleia -geral do BESA de 3 e 21 de Outubro de 2013 não

consta das pastas de auditoria da KPMG Portugal pelo simples motivo de que

tal ata não foi disponibiLizada, remetida e/ou reportada à KPMG Portugal";

b). Nunca teve em sua posse, enquanto documento que consubstanciasse prova

de auditoria, a referida acta da assembleia -geral do BESA.;

c) As atas das assembleias gerais do BESA constituem "documento relativo a uma

reunião geral de accionistas de uma instituição financeira de um país terceiro,

que não era auditada pela KPMG Portugal, mas sim pela KPMG Angola.",

d) "to] referido documento continha informação relevante e sensível sobre a

vida da instituição financeira em causa, a qual estava protegida pelas apertadas

regras de sigilo bancário vigentes em Angola. Tal documento constava, por

isso, das pastas de auditoria da KPMG Angola, que era a auditora local do

BESA."

e) "Das pastas de trabalho da KPMG Portugal constam os reportes realizados

pela KPMG Angola, os quais tiveram também em consideração a informação
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prestada pela Comissão Executivà do BESA — incluindo, naturalmente, a acta

em apreço (daí a referência, nos aludidos reportes, à identificação .de um

conjunto significativo de créditos de difícil recuperação)"

f) "Sendo que, como já se deixou abundantemente demonstrado na presente

Contestação, tal documentação constitui prova de auditoria suficiente e

adequada, ao abrigo das normas aplicáveis, sobre o trabalho de auditoria

realizado pela KPMG Portugal para efeitos da integração da informação

financeira do BESA nas contas consolidadas do BES referentes ao exercício

de 2013."

Não lhe assiste razão. Senão vejamos.

Desde logo, uma vez mais e contrariamente ao que a argumentação aparenta

pressupor, a presente imputação não tem como pressuposto — muito menos se funda - no
facto de as atas das assembleias gerais do BESA não figurarem entre os papéis de trabalho

da Arguida relativos à auditoria pela mesma levada a cabo sobre as demonstrações

. financeiras consolidadas do Grupo BES.

Isto é, não está ern causa para a Recorrente nem lhe é imputada a não documentação,

nos seus papéis de trabalho, dos referidos documentos.

O que se lhe imputa é a não documentação, nos referidos papéis de trabalho, de

informação sobre um conjunto bem delimitado de fa_ctos. clue exam do seu conhecimento.

Factos esse que, embora se encontrem parcialmente refletidos nas referidas atas das

assembleias gerais do BESA, não esgotam -- longe disso — .o seu conteúdo desses
documentos.

Note-se que os factos descritos na factualidade apurada, cuja não documentação é

imputada à Arguida, são omissos sobre os nomes de clientes, dos destinatários de fluxos de

financiamentos, entre outra informação descrita nas referidas atas. O mesmo vale para as

805



0A4orm,

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
Juízo —J1

Pr.Do Município, Ed Ex -Escola Pratica deCavalaria
2005-345 Santarém

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

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

várias interações entre a anterior gestão do BESA, Rui Guerra e os seus acionistas do

BESA, também documentados nessas atas.

Contudo, na medida em que:

i) Respeitavam aos fundamentos das dificuldades de recuperação do valor de

créditos do BESA a clientes, que haviam sido detetadas no segundo semestre do

exercício de 2013, pela Comissão Executiva desse banco;

Respeitavam a factos com impacto na auditoria efetuada sobre a carteira de

crédito do BESA, principal ativo desse componente do BES, que foi definido pela

KPMG como um componente significativo, atenta a respetiva importância

financeira individual para o Grupo BES

Constituíam indícios de fraude e de derrogação dos controlos do BESA pela sua

anterior gestão, com impacto nas conclusões documentadas pela KPMG no

âmbito das auditorias efetuadas com referência aos exercícios anteriores (maxime,

no âmbito da auditoria sobre o exercício de 2012 do Grupo BES);

iv) A sua documentação, nos papéis de trabalho de trabalho da KPMG, era

necessária para assegurar a compreensão: i) da natureza, gravidade e dimensão dos

problemas detetados na carteira de crédito do BESA, no segundo semestre do

exercício de 2013, da relevância, para a situação financeira do BESA (e para a

posição financeira consolidada do BES a 11/12/2013), da garantia soberana

emitida pelo Estado Angolano a favor do BESA; da base de suporte do

julgamento efetuado pela KPMG (e/ou os fundamentos da sua conclusão), no

âmbito e para efeitos da auditoria sobre as -demonstrações financeiras

consolidadas do Grupo BES, quanto à suficiência e adequação, como prova de

auditoria de suporte à adequada valorização do crédito a clientes do BESA, da

informação que lhe foi reportada pela KPMG Angola (maxime através do Highlights

Completion Memorandum de 4 de abril de 2014) e por si documentada nos seus

papéis de trabalho.
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Donde, os factos cuja não documentação é imputada à Arguida eram, assim,

inequivocamente, importantes, e respeitavam a matérias e julgamentos significativos, pelo

.que, contrariamente a outros factos também relatados nas referidas atas das assembleias

gerais do BESA, não poderia a Arguida, à luz do disposto nas normas técnicas supra

identificadas, tér deixado de os documentar.

Reitera-se e dá-se por reproduzido o que acima se explanou sobre as normais legais

aplicáveis, julgando-se improcedente, por legalmente infundada, a alegação da Recorrente

que cumpriu a ISA 600 e, por conseguinte, não postergou qualquer comando legal. Assim

não é, pois que, repete-se, as Normas Técnicas de Revisão e Auditoria e as Diretrizes de

Revisão e Auditoria em vigor à data da prática dos factos aplicavam-se a qualquer revisão

de legal/auditoria de contas, independentemente de estar em causa uma revisão

legal/auditoria de Grupo. Assim, independentemente, da documentação integrada nos

papéis de trabalho da Arguida poder ter sido alegadamente recebida e/ou preparada com

vista a dar cumprimento ao disposto na ISA 600, esses, como quaisquer outros, papéis de

trabalho da Arguida tinham, necessariamente, de cumprir corn o disposto nas NTRA (in

casu, NTRA 19), tal como complementadas pelas DRA (in casu, DRA 230). Acresce que,

como se disse supra, também nas ISA's, a existência de certos deveres específicos de

documentação (como o que se encontra consignado no 550 da ISA 600) não limitam a

aplicação da norma geral sobre documentação — que é a ISA 230 —, através da qual, à
semelhança da DRA 230, se fixa um critério geral de "qualidade" de documentação do

trabalho a observar pelo auditor, nomeadamente aquando do cumprimento dos deveres

específicos de documentação previstos noutras ISA (§8 da ISA 230, §1 da ISA 230, o §A6

da ISA 230.

Donde, embora não fosse exigível à Arguida, maxime à luz do disposto na DRA 230,

que esta replicasse no seu dossier de auditoria o teor de todos papéis de trabalho da KPMG
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Angola ou, sequer, uma descrição exaustiva de tódo o trabalho efetuado e prova de

auditoria obtida, maxime sobre a valorização do crédito a clientes do BESA, não poderia a

mesma, à luz do disposto nessa norma, ter deixado de documentar nos seus papéis de

trabalho factos importantes, que eram do seu conhecimento, o que não fez.

No plano subjectivo, a• este propósito apurou-se que, atuando livre, deliberada e

conscientemente a Recorrente bem sabia que clucks factos do. seu conhecimento eram

importantes e respeitavam a matérias e julgamentos significativos e não documentou, nos

seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de 2013 do Grupo BES,

factos importantes que eram do seu conhecimento à data em que emitiu a sua opinião

sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2013.

Vejamos, agora, com referência ao exercício de 2013, a matéria atinente à qualidade

da documentação, nos papéis de trabalho da Recorrente, relativamente à auditoria efetuada

sore a carteira de crédito de imóveis do BESA (factos 738 a 752 da decisão recorrida).

Apurou-se, com referência à factualidade considerada demonstrada que:

'A informação que a KPMG documentou nos seus papéis de trabalho, relativa à auditoria

efetuada pela KPMG Angola sobre a existência, titularidade e valorização dos imóveis registados no

balanço do BESA, e à verificação e/ou avaliação efetuada pela KPMG desse trabalho, não permite a um

revisor/auditor experiente sem conhecimento prévio do BESA e do trabalho desenvolvido pelo auditor

a) compreenderoâmbitolextensãoeos resultados dos procedimentos efetuados e a prova de

auditoria concretamente obtida relativa à .existência, titularidade e valorização dos imóveis do

BESA, entre os quais os registados na rubrica 'Ativos Não Correntes Detidos para Venda"

do balanço do BESA;

b) avaliar se foram efetuados procedimentos de auditoria e obtida e analisada informação que

permitissem à KPMG concluir sobre a adequada valorização (iMparidade),• de acordo com as

IFRS, dos imóveis registados o balanço do BESA, entre os quais os imóveis relevados rubrica

'Ativos Não Correntes Detidos Para Venda" do balanço do BESA;
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compreender as bases de suporte do julgamento reportado pela KPMG Angola à KPMG, de

que, não obstante as situações detetadas de falta de documentação de suporte à existência e

titularidade de imóveis, foi obtida a evidência de auditoria necessária para sanar e eliminar as

reservas relativas a esses temas (incluídas nos relatórios de auditor independente sobre as contas,

individuais e consolidadas, de 2012 do BESA); '

d) avaliar e concluir terem sido efetuados pela KPMG Angola procedimentos de auditoria, e pela

KPMG obtitki e analisada informação relativa ao trabalho efetuado, que, face ao risco

signOcativo existente e identOcado pela KPMG Angola, permitissem (à KPMG) concluir sobre

a existência, titularidade e valonação dos imóveis reconhecidos no balanço do BESA

(considerado pelo BES para efeitos de cOnsolidação)".

Mais se apurou que,

a) "A KPMG documentou nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de

2013 do Grupo BES(ma.xime, através do documento "Highlights Completion

Memorandum", de 4 de abril de 2014), ter-lhe sido transmitida pela KPMG Angola,

relativamente aos i) os riscos identficados, ii) procedimentos de auditoria efetuados, iii) respetivos

resultados e iv) conclusões da KPMG Angola, sobre a existência, titularidade e valorkação da

carteira de imóveis do BESA", a informação descrita no ponto 620 o elenco dos

factos provados";

b) "A KPMG Angola não fez constar no "Highlights Completion Memorandum" de 4 de

abril de 2014, e a KPMG não documentou, através de outro meio, nos seus papéis

de trabalho, se lhe foi transmitida (pela 1,2"MG Angola) e por si analisada e/ou

avaliada informação sobre .os seguintes factos, respeitantes à auditoria efetuada

sobre a carteira de imóveis do BESA, com referência a 31/12/2013:

i. Quais foram os imóveis relativamente aos quais não foi possível obter

documentação comprovativa da respetiva titularidade pelo BESA, em que

rubrica/s os mesmos se encontravam registados e por que valor se
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encontravam relevados no balanço do BESA (remetido ao BES e por este

considerado para efeitos de preparação das respetivas demonstrações

financeiras consolidadas);

Que critérios foram utilizados na seleção da amostra de imóveis sobre os quais

foram desenvolvidos procedimentos de inspeção "its loco" com vista a suportar

a respetiva "existência", e qual a representatividade da amostra selecionada;

Qual a concreta natureza/tipo de custos que foram considerados pela KPMG

Angola para validar a titularidade pelo BESA de imóveis de "uso não próprio";

iv. Quais os imóveis de "uso não próprio" relativamente aos quais o
procedimento de validação de faturas não foi suscetível de aplicação, de que

forma foi ultrapassada, nesses casos, a impossibilidade de obter documentação

comprovativa da respetiva titularidade pelo BESA, em que rubrica/s do

balanço do BESA esses imóveis se encontravam registados e qual o valor por

que se encontravam relevados;

v. Quais os factos que determinaram a cobertura, pela garantia soberana emitida

pelo Estado Angolano, de imóveis reconhecidos pelo BESA no seu balanço,

quais os termos e/ou condições da cobertura proporcionada pela garantia

sobre os referidos imóveis, que asserções foram validadas com base na referida

garantia soberana e de que 'forma a existência da garantia permitia concluir

favoravelmente sobre as asserções em causa (maxime, sobre as asserções

"existência" e "direitos e obrigações");

vi. Quais os imóveis que se encontravam cobertos pela garantia soberana emitida

pelo Estado Angolano, qual o valor por que se encontravam relevados no

balanço do BESA e qual o valor (desses imóveis) que se encontrava coberto

pela garantia soberana.

vii. de que forma as avaliações obtidas, em 2013, pela KPMG Angola, permitiam

ultrapassar, para efeitos das contas consolidadas do BES referentes ao exercício

de 2013, a falta de informação e/ou documentação, de suporte à valorização de
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imóveis, que deu origem a uma reserva na opinião da KPMG Angola sobre as

contas estatutárias do BESA referentes ao exercício de 2012 (considerando

que, no âmbito da auditoria sobre o exercício de 2012 do BESA, já tinham sido

obtidas avaliações dc imóveis);

viii. os critérios e pressupostos (v.g. datas de referência das avaliações, percentagens

de acabamento consideradas, custos diretos e indiretos estimados) urili7ados

nas avaliações disponibilizadas pelo BESA à KPMG Angola, numa ótica de

valor atual, e numa ótica de projeto concluído;

ix. as diferenças registadas entre o valor de avaliação dos imóveis no seu "estado

atual" (à data) e (i) o seu valor contabilístico e (ii) o respetivo valor de avaliação

estimado numa ótica de projeto concluído;

x. se foi efetuada pela KPMG Angola uma análise e/ou validação dos critérios e

pressupostos utilizados nas avaliações imobiliárias disponibilizaçias pelo

BESA."

Contudo, a.Recorrente não documentou adequadamente, no seus papéis de trabalho

referentes à auditoria sobre o exercício de 2013 do Grupo BES, de forma a suportar a sua

opinião, i) os procedimentos de auditoria efetuados, ii) os resultados desses procedimentos

iii) a prova de auditoria obtida pela KPMG Angola sobre a carteira de imóveis do BESA

com vista a suportar a existência, titularidade e valorização dos ativos compreendidos nessa

carteira, iv) as bases de suporte do julgamento por si efetuado (e/ou os fundamentos da sua

conclusão) quanto à suficiência do trabalho efetuado e prova de auditoria obtida com vista

a suportar as referidas asserções.

A KPMG não documentou nos papéis de trabalho informação suficiente para

permitir a um revisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio do componente BESA

e do trabalho desenvolvido pelo auditor:
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a. compreender os resultados dos procedimentos efetuados e a prova de

auditoria concretamente obtida relativa à existência, titularidade e

valorização dos imóveis do BESA, entre os quais os registados na rubrica

"Ativos Não Correntes Detidos para Venda" do balanço do BESA;

b. avaliar se foram efetuados procedimentos de auditoria e obtida e analisada

informação que permitissem à KPMG concluir sobre a adequada

valorização, de acordo com as IFRS, dos imóveis registados o balanço do

BESA, entre os quais os imóveis relevados rubrica "Ativos Não Correntes

Detidos para Vendd' do balanço do BESA;

c. compreender as bases de suporte do julgamento efetuado e/ou os

fundamentos da conclusão da KPMG Angola, documentados pela KPMG

nos seus papéis de trabalho, de que não obstante as situações detetadas, de

falta de documentação de suporte à existência e titularidade de im6veis, foi

obtida a evidência de auditoria necessária para sanar e eliminar as reservas

relativas a esses temas (incluídas nos relatórios de auditor independente

sobre as contas, individuais e consolidadas, do BESA referentes a 2011 e

2012);

Com a sua conduta a Recorrente violou o disposto no artigo 62,', n." 4 do

EOROC, conjugado com o §19 das NTRA, o §4 da DRA 510, e os §6, §10 e 511 da DRA

230.

Em sua defesa, sobre esta matéria, argumenta, nos termos já acima

escalpelizados, que em face da divisão de tarefas, funções e responsabilidades que

estabeleceu com a I<PMG Angola deve ser absolvida da infracção.

E que, na qualidade de auditora do BES e face às normas constantes da ISA

600.42 e da RT 19, obteve e possuía a documentação adequada e necessária para

suportar as suas conclusões.
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Dá-se por reproduzido, para.considerar infundado este argumentário, o que acima

se explanou quer sobre os deveres que impendem sobre a Recorrente na sua relação com a

auditora da componente, quer sobre o regime jurídico aplicável, de onde emergem os

deveres que não observou e podia e devia ter observado.

Sem prejuízo, reitera-se:

O que está em causa na presente imputação são, aSsim, os -termos em que os

papéis de trabalho da Arguida documentam a prova de auditoria por si obtida com

base no trabalho reali7ado pela KPMG Angola, sobre o "imóveis" do componente

BESA, maxime a insuficiência da informação que se encontra documentada nesses

papéis de trabalho para compreender (i) o âmbito e extensão dos •procedimentos de
auditoria que foram efetuados e a prova de auditoria que foi concretamente obtida para

suportar a conclusão, reportada pela KPMG Angola, de que foi possível concluir

favoravelmente sobre a existência, titularidade e valorização da carteira de imóveis do

BESA, não obstante o risco de distorção material identificado como estando associado

a essas asserções (ii) as bases de suporte do julgamento efetuado pela Arguida e/ou os

fundamentos da sua conclusão sobre a suficiência dos trabalho levado a cabo e prova

de auditoria obtida pela KPMG Angola, sobre o qual, aliás, os papéis de trabalho da

Arguida são totalmente omissos.

Neste conspecto, é ngrmativamente irrelevante se (1) foi a Arguida que definiu

o tipo de trabalho a realizar pela KPMG Angola, (ii) se a Arguida remeteu à KPMG

Angola instruções de auditoria (iii) se a Arguida definiu o formato dos reportes a

remeter pela KPMG Angola (iv) se a Arguida se assegurou das qualificações da

equipa KPMG Angola; (v) se ,a Arguida tinha confiança na equipa da KPMG Angola

e; em particular, em Inês Filipe, (vi) ou se os elementos que constam das suas pastas

de trabalho refletem o cumprimento, pela Arguida, dos procedimentos cuja realização

é, nos termos da ISA 600, exigida ao auditor de um Grupo. A observância e

consideração da ISA 600 não eximia a Recorrente de observar, no âmbito da
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auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BE, o disposto

nas NTRA e DRA, em particular a DRA 230 (NT 19 e DRA 520).

De igual sorte, a confiança que a Recorrente depositava no auditor da

componente não a eximia de cumprir os seus deveres de avaliar o trabalho realizado e a

suficiência da prova de auditoria obtida pelo auditor da componente, de modo a poder

assumir como suas as respectivas conclusões;, assim como não a isentava de

documentar nos seus papéis de trabalho as conclusões obtidas pelo outro
interveniente, respectivos pressupostos, bem como as verificações por • si realizadas
desse trabalho, ern termos que permitissem a um auditor experiente, sem

conhecimento prévio do trabalho realizado compreender e avaliar a qualidade do

mesmo. Os papéis de trabalho da Recorrente não documentam, relativamente ao trabalho

levado a cabo sobre o crédito a clientes do BESA, aspetos tão básicos como a "indicação dos

critérios de seleção das amostragens 'e do grau de cobertura atingido", a "verificação e posição final' da

Arguida, enquanto auditor do Grupo BES, `Sabre a fiabilidade do trabalho realkado e sobre as

conclusões atingidas pelo outro revisor' auditor [in casei, a KPMG Angola]". Muito menos permitem

"a um terceiro controlar a qualidade de todo o trabalho sem necessidade de ter que consultar a

documentação do outro interveniente [ou seja, a KPMG Angola] ".

A Recorrente agiu livre, deliberada e conscientemente, bem sabendo que:

a) Definiu, no âmbito da conceção do seu plano da auditoria sobre as
demonstrações financeiras consolidadas de 2013 do BES, o BESA como um

componente significativo do Grupo BES, por considerar tratar-se de um

componente com importância financeira individual para o Grupo BES;

b) Documentou nos seus papéis de trabalho, referentes à auditoria sobre o exercício

de 2013 do Grupo BES, o trabalho efetuado e a prova de auditoria obtida (pela

KPMG Angola) sobre os imóveis registados no balanço do BESA, nos termos
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revelados pelo documento "Highlights Completion Memorandum - Audit"de 4 de abril

de 2014;

c) Existia um risco significativo, identificado pela KPMG Angola, associado: i) ao

valor realizável da carteira de imóveis do BESA; e ii) à (in)existência dc

documentação comprovativa da existência e titularidade dos imóveis detidos pelo

BESA;

d) Não documentou nos seus papéis de trabalho os factos descritos no ponto 745

supra do elenco dos factos provados;

e) A informação documentada nos seus papéis de trabalho não era suficientemente

completa para permitir a um revisor/auditor experiente sem conhecimento prévio

do componente BESA e do trabalho desenvolvido pelo auditor:

v) compreender o âmbito/extensão dos procedimentos de auditoria efetuados, os

respetivos resultados e a prova de auditoria concretamente obtida relativa à

existência, titularidade e valorização dos imóveis reconhecidos no balanço do

BESA, entre os quais cis registados na rubrica "Ativos Não Correntes Detidos para

Venda";

vi) avaliar e concluir terem sido efetuados (pela KPMG Angola) procedimentos e

obtida prova de auditoria, e pela KPMG obtida e analisada informação relativa

ao trabalho efetuado, que permitissem (à KPMG) concluir sobre a adequada

valorização (imparidade), de acordo com as =, dos imóveis registados o

balanço do BESA, entre os quais os imóveis relevados rubrica "Ativos Não

Correntes Detidos para Venda" do balanço do BESA;

vii) compreender as bases de suporte do julgamento reportado pela

KPMG Angola à KPMG, e por esta validado, de que não obstante as situações

detetadas, de falta de documentação de suporte à existência e titularidade de

imóveis, foi obtida a evidência de auditoria necessária para sAmr e eliminar as

reservas relativas a esses temas (incluídas nos relatórios de auditor
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independente sobre as contas, individuais e consolidadas, do BESA referentes

a 2011 e  2012);

viii) concluir terem sido efetuados pela KPMG Angola procedimentos

de auditoria, e pela KPMG obtida e analisada informação e relativa aos

procedimentos efetuados e respetivos resultados; que permitissem (à KPMG)

concluir sobre a existência, titularidade e adequada valorização dos imóveis

reconhecidos no balanço do BESA (considerado pelo BES para efeitos de

consolidação nas respetivas demonstrações financeiras);

f) Emitiu, em 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2013, afirmando que estas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em

todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do BES, o resultado

(«solidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as alterações no capitais

próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa dessa entidade, em conformidade com as

1 FRS , tal como adoptadas na União Europeia e a informação nelas constante é completa,

verdadeira, atuas clara, objetiva e licita".

Cumpre, agora, aquilatar da subsurição do direito ao acervo de factos atinente à

qualidade da documentação, nos papéis de trabalho da Recorrente, sobre «bens de uso não

próprio», imóveis Eixo aviário, Futungo de Belas e Sky Fitness (factos 738 a 752 da decisão

recorrida).

A este propósito, logrou demonstrar-se que

a) O BESA relevou, com referência a 31/12/2013, na rubrica "Ativos Não Correntes

Detidos para Venda" do seu balanço (elaborando segundo as IFRS, remetido ao BES para

efeitos de consolidação), os seguintes imóveis, pelos seguintes valores
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a) Os referidos imóveis foram relevados na rubrica `Ativos Não Correntes Detidos para

Vendd' do balanço referente ao BESA, considerado pelo BES (antes de

Imóvel 31.12.2013

(milhares de USD)

- Edifício Muxima 72.927

. Imóvel Kanhangulo 16.391

Rix°Viário (Loanda Tower) 315.597

Maeesdc Towers (Torres 277.750

Oceano)

Terreno Futuneo Belas 253.331

Fazenda dos Mangais • 7.412.

Hotel Soyo . 16.500

Ton -es Maravilha 30.000

Sky Fitness 27.280

Ilha Ruca (ilha de Luanda) 16.491

Terreno em Sangano 40.000

Total 1.073.678

ajustamentos de

consolidação) para

efeitos de

preparação das

respetivas contas

consolidadas

relativas a 2013,

pelo valor de

778.535 milhares de

euros.

b) A KPMG

documentou nos

seus papéis de

trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de 2013 do Grupo BES (maxime,

através do documento "Highlights Completion Memorandum", de 4 de abril de 2014),

ter-lhe sido transmitida pela I(PMG Angola, relativamente aos i) os riscos

identificados, procedimentos de auditoria efetuados, iii) respetivos resultados e

iv) conclusões da KPMG Angola, sobre a existência, titularidade e valorização da

carteira de imóveis do BESA, a informação supra.

c) A KPMG tinha conhecimento, à data da emissão da sua opinião sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes a 31/12/2013, que o

valor contabilístico, a 31/12/2013, dos imóveis "Eixo V o", "Mega* Towers

(Torres Oceano/', "Futungo de Belas" e "Sky Fitness" compreendidos na rubrica

"Ativos Não Correntes Detidos para Vendd' do balanço.BESA, incluía .o valor de

adiantamentos para obra futura.
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d) O facto de o valor de avaliação dos referidos imóveis, numa ótica de projeto

concluído, ser superior ao respetivo valor contabilístico a 31/12/2013, e a

expectativa da Comissão Executiva do BESA de que o valor futuro desses ativos,

após a conclusão dos projetos, seria recuperável, não cram suficientes para a.

KPMG Angola e/ou a KPMG poderem concluir pela sua adequada valorização,

de acordo com as /FRS (ou seja, que, de acordo com as IFRS, não existiam

distorções materialmente relevantes sobre a valorização dos referidos imóveis).

e) A KPMG Angola não fez constar no "Highliffits Compleüon Memorandum" de 4 de

abril de 2014, e a KPMG não documentou, através de outro meio, nos seus papéis

de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de 2013 do Grupo BES (i) se a

KPMG Angola obteve evidência sobre a efetiva natureza dos valores, respeitantes

aos imóveis referidos no ponto 738 dos factos provados .Vra, contabilizados no

balanço do BESA (remetido ao BES e por este considerado para efeitos de

consolidação), e (ii) se foi obtida evidência adicional (para além das avaliações) de

que esses ativos não se encontravam em imparidade, nomeadamente:

i. Relativamente ao custo de construção, se foram • verificados os custos
efetivamente incorridos pelo BESA à data do balanço, para colocar cada um

dos referidos imóveis no seu estado atual (à data de balanço), e as diferenças

registadas entre esses valores e o "justo valor" dos imóveis, ou seja, os "valores

atuais" de avaliação dos referidos imóveis (e se foi assumida como imparidade

o eventual défice que daí pudesse ter resultado);

ii. Quanto aos valores de eventuais adiantamentos, na medida em que os mesmos

não faziam parte do custo de construção do(s) imóveis, se foi obtida evidência

de que o valor contabilistico dos adiantamentos por conta de obra futura (i.e.,

que não haviam ainda sido urilindos para colocar os imóveis no respetivo

estado atual): i) se encontrava suportado por um contrato ou outro

instrumento que atribuísse ao BESA um direito de obter ativos e/ou serviços;

ii) e que esse direito não se encontrava em imparidade (avaliando, por exemplo,
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se o suporte contratual e o orçamento que serviram de base ao(s)
adiantamento(s) efetuado(s) se encontrava a ser cumprido, se não existiam

"desvios" face ao contratado que colocassem em causa a recuperabilidade do

valor do(s) adiantamento(s), e o risco de crédito da contraparte).

f) O valor, individual e global, pelo qual os referidos imóveis se encontravam

relevados no balanço do BESA, e pelo qual foram relevados, pelo BES, na rubrica

'Ativos Não Correntes Detidos Para Vendd' do respetivo balanço consolidado

referente a 2013, era superior ao nível de materialidade global definida pela

KPMG no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do BES referentes a 2013 (E 20.000.000,00).

Donde, a KPMG não obteve prova de auditoria, apropriada e suficiente,
documentada nos seus papéis de trabalho, sobre a adequada valorização, à luz das /FRS,

dos imóveis"Eixo Viário","Magestic Towers (Toms Oceano)", "Futungo de Bela,' e "Sy Fitness"

relevados no balanço do BESA (considerado pelo BES para efeitos de consolidação).

Não obstante, emitiu, em 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e

Relatório e Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes

ao exercício de 2013, tendo feito constar.na Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício

dc 2013, a seguinte opinião:

"as referidas demonstrações financeiras consolidadas apresentam de forma verdadeira e apropriada,

em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do Banco Espirito Santo,

em 31 de defzymbro de 2013, o resultado consolidado das suas operações, o rendimento integral

consolidado, as alterações no capitais próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa no exercício

findo naquela data, em conformidade com as 1PW, tal como adoptadas na União Europeia e a

informação nelas constante é completa, verdadeira, atua4 clara, objetiva e licita".
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A Arguida não obteve, relativamente aos imóveis "Eixo Viário", "Ma,gestic Towers

(Torres Oceano)","Futungo de Belas" e "Sky Fitness", prova de auditoria apropriada (qualidade

e relevância) e suficiente (quantidade), documentada nos seus papéis de trabalho, de

suporte à asserção "valorização"

A informação documentada pela KPMG nos seus papéis de trabalho, relativa à

auditoria efetuada pela KPMG Angola, com referência a 31/12/2013, sobre a valorização

da carteira de imóveis do BESA, não permite avaliar nem concluir terem sido efetuados

(pela KPMG Angola) procedimentos de auditoria, nem ter sido obtida e analisada/avaliada,

pela Arguida, informação que, face à materialidade do valor dos referidos ativos, à

relevância do componente a que os mesmos respeitavam (o BESA), e ao risco de distorção

material associado à sua inadequada valorização, a habilitassem a concluir que as

demonstrações financeiras consolidadas de 2013 do BES apresentavam, de forma

verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a respetiva situação

financeira consolidada ern 31/12/2013.

Com a sua conduta a Arguida violou o disposto no 519 das NTRA, no 54 da DRA

510.

Também nesta sede contrapõe a Recorrente que não violou qualquer normativo,

dado que:

a) alega que para efeitos da asserção "valorização", tomou em consideração

as avaliações realizadas por entidades externas, durante o exercício de 2013,

bem como o entendimento do Conselho de Administração do BESA a

propósito do valor dos imóveis;

b) Remete, quanto ao concretamente imputado sobre os imóveis Eixo Viário,

Ma,gestic Towers (Torres Oceano), Futungo de Belas e Sky Fitness, para aquilo que
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foi mesma alegado sobre esses imóveis, com referência ao exercício de 2012,

refere, em síntese, que:

a) 'Os "valores despendidos" referem-se aos valores já pages' entregues ao construtor ou para
suportar a construção que, como é habitual e normal, sobretudo em empreitadas de grande
dimensão, são efectuados em base de adiantamento por conta de obra a efectuar.

b) "No caso em concreto, que não d?fere da prática normal do sector da construção, qualquer
que seja a geografia, os "valoreS despendidos" -isto é, pagos -pelo BESA foram efectuados em
base de adiantamento, correspondendo assim, o valor total da rubrica a um montante,
necessariamente superior ao estado de construção actual da obra(percentagem de acabamento,

no seu estado actual)."
c) `É esta a exacta explicação da situação que originou o comentário incluído no memorando

da videoconferência."
cl) '0 BESA efectuou adiantamentos por conta de obra futura dos projectos, pelo que o.valor

dos projectos incluído nas avaliações obtidas, que considerava o estado actual da construção,
era inferior ao valor do custo já incorrido da obra em curso, conjuntamente com o valor
adiantado para trabalhos ainda a desenvolver"

e) "Assim, e como forma de avaliar, de modo adequado, a recuperabilidade dos valores
invertidos, a KPMG Angola efectuou testes que demonstram que, no que se refere à
valorizaçâ'o dos imóveis incluídos na rubrica de Bens Não de Uso Próprio, foram
devidamente* acauteladas as normas internacionais de reporte financeiro e que a respectiva
mensuração dá cumprimento à IFRS 5 e à IFRS 13."
'Os Relatórios de Avaliação* dos imóveis agora em causa, constantes del& 5363 a 5527,
apresentam, entre o mais, o Valor Actual de Mercado do Imóvel, tendo em conta a
percentagem de obra realizada." (67)
"Contudo, contabilisticamente, o saldo referente aos imóveis agora em causa incluía também
os adiantamentos para obra futura, sendo certo que este valor ainda não tem contrapartida
no valor do imóvel no estado actual"

h) 'Nessa medida, contabiüsticamente e à luz das IFRS, não é adequado proceder à
comparação directa dos dois valores agora em causa: valor do imóvel no seu estado actual com

saldo contabilírtico que inclui adiantamentos por conta de obra futura."
i) "Uma obra inacabada representará sempre um "valor despendido" (de adiantamento)

superior ao "valor actual" da mesma, o que não reflecte adequadamente a realidade."
I) 'Nessa base, a equOa da KPMG Angola, efectuou o teste de imparidade numa base de

projecto concluído, considerando: (i) o valor do saldo contabilístico; (it) os valores adicionais a
despender e (iii)o valorfinalprejectado do imóvel,"

k) 'Tendo concluído, nessa óptica, que não havia lugar ao registo de imparidades."
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1) 'Ou se/a: considerando que o valor final projectado ck? imóvel (valor global do projecto) é
superior ao saldo .contabilislico (que inclui valores já adiantados para obra já realkada e
valores já adiantados para obra ainda a realizar), acrescido de valores adicionais que ainda

•teriam de ser despendidos para a conclusão da obra,"
m) 'Então, não existe qualquer indício objectivo de perda de valor ou menor recuperabilidade,"
n) Pelo que não sejustzfica o registo de imparidade."
o) 'Quando mencionou a "ótica de valor atual'', de facto, a KPMG Portugal tomou em

consideração os valoresjá adiantados para obra ainda não reakada - o que lhe foi explicado
pela KPMG Angola durante a referida videocoOrincia e apenas assim se justifica a
necessidade de esclarecer, no respectivo memorando, que tais valores ultrapassavam o valor
actual dos imóveis/ terrenos."

p) "A afinação da CMVM sobre a exisiéncia de eventuais imparidades.não reconhecidas
ao nível da carteira de imóveis do BES (onde se incluía a carteira de imóveis do BESA),
revela falta de • sustentação pois, tendo ern conta o projecto concluído, não haveria
qualquer imparidade a registar."

Porém, sem razão.

Uma vez mais, retomando o que se procurou dilucidar aquando do início desta já

longa sentença, cumpre referir que a presente infração não assenta no pressuposto de que

existiam imparidade não registadas (e conhecidas pela Arguida) sobre o valor contabilistico

dos referidos imóveis.

O que está em causa é o facto dos papéis de trabalho da Arguida documentarem

terem sido efetuados procedimentos de auditoria e obtida prova de auditoria que eram

insuficientes para permitir'" concluir pela adequada valorização (imparidade) dos referidos

imóveis.

Isto porque, o facto de o valor desses imóveis, numa ótica de projeto concluído, ser

superior ao respetivo valor contabilístico (fundamento com base no clual. a par com a

189A KPMG Angola, enquanto auditor do componente, e à Arguida enquanto auditor responsável pela
opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BES.
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convicção da gestão do BESA sobre a recuperabilidade futura do valor seu valor a KPMG

Angola e a Arguida concluíram pela inexistência de distorcões. sobre a valorização desses

imóveis), não era suficiente para concluir pela sua adequada sua valorização (imparidade).

Na verdade,

Estando em causa imóveis registados na rubrica "ativos não correntes detidos para venda",

era aplicável à sua mensuração a IFRS 5, nos termos da qual: •

"7. (..) activo (ou grupo para alienação) deve estar disponível para venda imediata na sua

condição presente sujeito apenas aos termos que sejam habituais 'e costumeitys para vendas de tais

activos (ou grupos para alienação) e a sua venda deve ser altamentepnovável.";

( • .)

"15. Uma entidade deve mensurar um activo não corrente (ou grupo para alienação) clas4ficado
como detido para venda pelo menor valor entre a sua quantia escritUrada e o justo valor menos os
custos de vender. ";

(••
o "Apéndice A (definições): Justo . valor Quantia pela qual um activo pode ser trocado, ou row
passivo liquidado, entre partes conhecedoras e dispostas a isso, numa traniacção em que não existe
relacionamento entre as partes."
Conclui-se desta forma que o justo valor do ativo não corrente para venda é o valor pelo qual um
ativo pode ser ~ado no mercado na sua condição presente.

O conceito de justo 'Valor foi aturado com a entrada em vigor da LFRS 13 (em 1 de

janeiro de 2013), passando o conceito de justo valor no Apêndice A a ser o seguinte: "é o

preço que sena recebido pela venda de um activo ou pago pela transferência de um passivo numa transacção

ordenada entre participantes no mercado à data da mensuração.".

Ora, é certo, tomo alega a Arguida, que "comparar" um saldo contabilístico que

incorporasse o valor de adiantamentos (como era o caso- dos imóveis em apreço) com o

"valor atual de mercado" do imóvel em causa poderia não ser, à data dos factos, um

método "adequado" de mensuração (pois, como refere a Arguida, é facto que "uma obra
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inacabada representará sempre um "valor .despendido" (de adiantamento) superior ao "valor actual" da

mesma, o que não reflecte adequadamente a realidade").

Contudo, ainda que, como alega a Arguida, atentas particularidades desses ativos

(maxime, o facto do valor contabilístico desses ativos incorporar o valor de adiantamentos

por conta de obra futura) pudesse justificar-se urna adaptação na ,aplicação do método de

mensuração (ao justo valor) previsto na IFRS 5 (v.g. não comparando o valor contabilístico

com o justo valor e/ou "valor atual de mercado" dos imóveis), essas mesmas

particularidades (v.g. a natureza de parte dos valores contabilizados) não podiam deixar de

ser atendidas na avaliação de existência de distorções sobre a valorização do saldos

contabilísticos em questão.

Assim, para além do apuramento, com base em avaliações independentes, de que o

valor dos referidos imóveis era, numa ótica de projeto concluído, superior ao respetivo

valor contabilístico (que incluía os referidos adiantamentos) à data de balanço - ou seja, a

31/12/2013-, outros procedimentos deviam ser realizados (e prova de auditoria ser obtida)

para poder concluir, com aceitável grau de segurança, pela inexistência de distorções sobre

a valorização desses ativos.

Em concreto, ter sido obtida evidência sobre a efetiva natureza dos valores

contabilizados (v.g. se os valores contabilizados correspondiam a custo incorrido para'

colocar os imóveis no seu estado atual ou a adiantamentos por conta de obra futura) no

balanço do BESA (remetido ao BES e por este considerado para efeitos de consolidação), e

evidência adicional (para além das avaliações, cujo valor futuro dos imóveis nas mesmas

indicado foi considerado) de que esses ativos não se encontravam em imparidade.

Nomeadamente, e na medida em que os valores dos adiantamentos não faziam parte do

custo de construção do(s) imóveis, obtida evidência de que o valor contabilístico dos

adiantamentos por conta de obra futura (i.e., que não haviam ainda sido utilizados para

colocar os imóveis no respetivo estado atual):_i) se encontrava suportado por um contrato
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ou outro instrumento que atribuísse ao BESA um direito de obter ativos e/ou serviços; ii) e

que esse direito não se encontrava em impaiidade (avaliando, por exemplo, se o suporte

contratual e o orçamento que serviram de base ao(s) adiantamento(s) efetuado(s) se

encontrava a ser cumprido, se não existiam "desvios" face ao contratado que colocassem

em causa a recuperabilidade do valor do(s) adiantamento(s), e o risco de crédito da

contraparte).

Evidência disso é que, da prova coligida, resulta que tais procedimentos terão sido

realizados pela KPMG Angola, pois:

a) Fernando Antunes declarou, no âmbito do seu depoimento, relativamente aos

imóveis registados na rubrica "Bens Não de Uso Próprio", ter sido obtido, pela

equipa da KPMG Angola, suporte documental dos adiantamentos efetuados pelo

BES.A1n:

b) Inês Filipe declarou, no âmbito do seu depoimento, (i) terem sido obtidos e

analisados os documentos que titulavam os custos incorridos e os
adiantamentos efetuados pelo Banco (por conta de obra futura), ter sido

apurada a concreta natureza dos valores contabilizados e a identidade dos
beneficiários dos pagamentos e o tipo do serviço pelos mesmos prestadol",

1" cf. depoimento de Fernando Antunes a fls. 9586 (disco n.° 3), quinta gravação (FA5), maxime minutos
0:16:03 e ss: "liejnra coisa tenho por cérto, tudo aquilo que estava, repare uma coisa e isto é muito inportante, ludo aquilo que
estava registado na níbrica contabillstka de adiantamentos, isso eu tenho por certo que a KPMG Angola verificou. Ok? E
validou a existência contra suporte documental Até porque isto é uma coisa que quando se entra em auditoria, as pessoas tub
percebem muito bem qual é que é a importância de ver ar reconciliações bancádar. Acham que aquilo não tern relevo nenhum,
mas tem, as reconciliações bancárias são dos instrumentos de controlo mais importantes, porque no fundo é perceber se todo o
inflow e todo o ou#7ow que se verifica denim de uma instituição, seja um banco ou uma empresa normal, se de facto tem uma
cormpondincia documental e como não tem e há caws que não fgern o matching entre a entidade bancária ou as contas da
entidade bancária, qual é o motivo, pronto. E este tOo de situações foram todas analisadas, isso eu tenho o conforto. Houve um
conforto, que fique aqui claro o seguinte, há um conforto claro da KPMG Angola, relativamente aos valores contabillsticos ou
sg.a, foi feito o vouching contra suporte documental e isso eu recordo-me peOitamente, que isso foi uma questão que nós também
tivemos."
191 Cf. depoimento de Inês Filipe a fls. 9597 (disco n.'" 6); quinta gravação (IF5), maxime minutos 00:15:37
e as Inês Filipe: `Inlão havendo.., não havendo, registo de propriedade que procedimento alternativo, a questão é esta, que
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(iii) ter sido avaliada a correspondência entre os pagamentos efetuados e evolução

das obras, maxime com base na percentagem de obra acabada indicada nas

avaliações obtidas,' (iv) ter sido avaliado se os contratos de construção estavam

a ser cumpridos (ou seja, clue não haviam desvios, face ao custo global

estimado)193 (iv) esses procedimentos foram levados a cabo, quer no âmbito da

procedimento akernativo é que se pode fazer quando eu não tenho um registo de propriedade? Porque efetivamente o que faço
nouiros mercados é mande para cá o registo de propriedade, e, portanto, aífica sanado este lema da titularidade. Nós ak
tínhamos este problema, não era nunca através.., para aqueles que não existia um título de propriedade não era nunca por essa
via que íamos provar, mas de certa forma até, também por visitas que fizemos não só a estes do imobikzado, que era aquele que
nós também conhecíamos, também para os outros que até também foram passar para o fundo, essas visitas fisicas, porque esse
património em termos contabilísticvs há aqui uma neeancezinha masficou também residente nas contas do banco, até ao montante
de despendidos até à data dapassagern para o fundo, esse montante ficou. ficou colocado também nas contas do banco, mas isso
í uma questão técnica de 1FRS, agora a titubiridade tem que ser demonstrada e corn certeza, eu se não conseguir mostrar num
papel que eu detenho aquele imóvel em muitas situações e nomeadamente neste tipo de mercados eá tem que ser demonstrada por
outras vias, aquilo que nós chamamos or tais procedimentos alternativos. Um deles era exatamente ver isso, ver
fkceinienração que existia associada a esses inióveis e norneadomente asigiPras que.. faturas e outra
documentação de contratos de prestações de serviços que havia, por extmplo todos esses que
tiveram obras em cima, dc quem cram as empresas, quem é que eram os empreiteiros, quem exam
os arquítetos, quem cram— cacao é que fiscalizadores de obra, enfun_hadkvátias naturezas de
çonVirkwl_e_famras_q_pe..iusietgmEgrI_Iosdis,pêndios di,amos assim. feitos pelo banco. naqueles
,imóveis,";
92 Cf. depoimento de Inês Filipe a fls. 9600 (disco n.° 7), oitava gravação (IFS), maxime minutos 00:26:46
e as "[N]ão se esqueça só de uma coisa: é que isto depois em termos consolidados, de contas consolidadas, isto metia tudo outra
vez nas contas, e aqui o que nós quisemos foi manter também, não é? Porque não fazê-lo?Eporque nós faziamos. E também há
outra coisa: de um ano para o outro, o valor dos imóveis varia muito, também é importante para nós, R,Krulf_den¢ii4e2
fazermos autos de medição, mas eu gosto de saber quando tenho lá mais 50 milhões, 60 milhões ou 100 milhões a mais,
"deixa-me lá verpelo menos se aquilo Creaer_M". e .ir; vejo que_aquik.circscelLina.5i.pdo_men9s_i_w
Vet Se $1/11110 Creifge_fl, Portanto há aqui um conjunto de informação, que eu junto tudo e, para mim, sinto-me mais
corifortável";
193 Cf. depoimento de Inês Filipe a fis. 9600 (disco n.° 7), oitava gravação (IF8), maxime minutos 01:01:50 e
ss:"0111/31: (..)fripossível verificar qual desse curio é que já tinha reflexo na percentagem de acabamento da obra, em cada
momento, ou melhor, no momento de referincia? 01:01:50 - Inês Filipe: A conta é simples, vamos imaginar que estamos a
trabalhar com 100 mil, portanto, estima-se que aquela obra vai custar 100 milhões de dólares, que é um valor muito normal,
aliás, há obras que custaram mais 200 e 300 milhões. 100 milhões. E eu vejo que já tenho lá 600, 60 mil dólares, sim, 60
mil, pronto, para, 60 milhões, em 100 tenho 60, portanto, eu tenho custos incorridos de 60%. Se depois me vem um relatório
que diz que aquilo que está lá metido é a 30%, eu automaticamente sei quanto é que já foi os desembolsos ven-us aquilo que es lá
de conclusão de obra. 01:02:32 — CMVM: Portanto, quando a Sra. Dra. fala de custo incorrido não é ainda adiantamento,
não conta para adiantamento? 01:02:35 - Inês Filipe: Bem quando eu digo custo incorrido, entenda-se, é assim...01:02:37
— CA VI Porque uma coisa é pagamentos... 01:02:38 - Inês Filipe: Para mim, o que interessa é qual é que foi o
desembolso financeiro que o BESA fe é 60% daquilo que está estimado. 01:02:45 — 01111M: E isso inclui os
adiantamentos? 01:02:46 - Inês Filipe: Cáro,. tudo. 01:02:47 — CMVM: Pronto, mas a Sra. Dra., a KPMG Angola
conseguiu venficar o que correspondia...01:02:51 - Inês Filipe: Eu pressupuaba, porque é assim, se eu tenho ali alguém
que me diz que aquilo que está construído é a 30%, se eu tenho 60% dos custos que estão estimados na obra, eu pressuponho
então que aquilo é o diferencial não é, bá uma parte que são adiantamentos face àquilo que é a obra concluída. Depois, o que é
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auditoria referente ao exercício de 2012, quer no âmbito da auditoria referente ao

exercício de 2013 .

Sucede que, como se apurou, dos papéis de trabalho da Arguida não resulta que tais

procedimentos tenham sido efetuados, malgrado os rfiesmos fossem essenciais para

suportar a conclusão nos mesITIOS documentada de que atendendo à "obtenção de

avaliações realizadas por entidades externas, durante o exercício de 2013 e à convicção

do Conselho de Administração futwv destes activos, após a conclusão dos projetos é
recuperável, concluímos ter.a base c evidinda de auditoria necessária para sanar e eliminar as reservas

relativas a estes temas."

Donde, não resta senão conclui ,:ue a Recorrente não obteve, relativamente aos imóveis

"Eixo Viário","Masestic Towers (Tuns Oceano)","Futunso de Belas" e "Sk_y Fitness", prova de

auditoria apropriada (qualidade e rf.devância) e suficiente (quantidade), documentada nos

seus papéis de trabalho, de supc,rte à'asserção "valorização".

No mais, mantém-se válida e dá-se por reproduzida a fundamentação acima

explanadas para arredar a infração.imputada'à Recorrente através da aplicação da ISA 600 e

da RT 19, mencionando-se que de acordo com a referida ISA 600 (revista), mesmo

contemporizando que a relação de "confiança" entre o auditor central e o da componente

pudesse enquadrar menor envolvência daquele, é ainda assim àquele, ou seja, à Recorrente

a quem compete:

a) "avaliar se foi obtida prova de auditoria stOciente e apropriada, com base nos procedimentos

que eu vim monitor*nrio semn Ep , para tranquilidade de toda a gente. que, ao longo do tempo, eu ia vendo que o teto dos
custos não alterava assim ião significativamenk ou se, se alterou em alguns casos, ,aquilo foi porque houve ;4eurn•
fttrasose foram situações muito bem explicadas. portaaro, cu de facto. percebi que aqueles contratos
silleLsigEgniX4111.12Cilita.giQkflif.stimiclo. eles foram cumpridas. E, portanto, eu consegui perceber claramente
e efetivamente que houve adiantamentos, de facto, à cabeça muito grandes, mas isto eu estou-vos agora a transmitir agora aqui até
prova daquilo que en vi depois, não é? Porque aqui eu estava nesta lase, não é?"
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executados quanto ao processo de consolidação e no trabalho executado por si e pelos auditores

dos componentes sobre a informação financeira dos componentes, sobre a qual basear a opinião

de auditoria do grupo." - cf. 544 da ISA 600)

b) Se "concluir que o trabalho do auditor do componente é insuficiente, deve determinar quais os

procedimentos adicionais a executar e se devem ser executados pelo auditor do componente ou

pela equipa de trabalho do grupo."- cf. 543 da ISA 600.

No que concerne aos factos que sustentam a imputação subjetiva, apurou-se, em

juízo, que a Recorrente atuou livre, deliberada e conscientemente, bem sabendo que:

a) Definiu, no âmbito da conceção do seu plano da auditoria sobre as
demonstrações financeiras consolidadas de 2013 do BES, o BESA como um

componente significativo do Grupo BES, por considerar tratar-se de um

componente com importância financeira individual para o Grupo BES;

b) Documentou nos seus papéis de trabalho, referentes à auditoria sobre o exercício

de 2013 do Grupo BES, o trabalho efetuado e a prova de auditoria obtida (pela

ICPMG Angola) sobre os imóveis registados no balanço do BESA, nos termos

revelados pelo documento "Highlights Completion Memorandum - Audit"de 4 de abril

de 2014;

c) Existia um risco significativo, identificado pela ICPMG Angola, associado: i) ao

valor realizável da carteira de imóveis do BESA; e à.(in)existência de

documentação comprovativa da existência e titularidade dos imóveis detidos pelo

BESA;

d) Não documentou nos seus papéis de trabalho os factos descritos supra;

e) A informação documentada nos seus papéis de trabalho não era suficientemente

completa para permitir a um revisor/auditor experiente sem conhecimento prévio

do componente BESA e do trabalho desenvolvido pelo auditor:
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ix) compreender o âmbito/extensão dos procedimentos de auditoria efetuados, os

respetivos resultados e a prova de auditoria concretamente obtida relativa à

existência, titularidade e valorização dos imóveis reconhecidos no balanço do

BESA, entre os quais os registados na rubrica "Ativos Não Correntes Detidos para

Vendd';

x) avaliar e concluir terem sido efetuado's (pela KPMG Angola) procedimentos e

obtida prova de auditoria, e pela KPMG obtida e analisada informação.relativa ao

trabalho efetuado, que permitissem (à KPMG) concluir sobre a adequada

valorização (imparidade), de• acordo com as 1FRS, dos imóveis registados o

balanço do BESA, entre os quais os imóveis relevados rubrica "Ativos Não

Correntes Detidos para Vendd' do balanço do BESA;

xi) compreender as bases de suporte do julgamento reportado pela KPMG

Angola à KPMG, e por esta validado, de que não obstante as situações detetadas.,

de falta de documentação de suporte à existência e titularidade de imóveis, foi

obtida á evidência de auditoria necessária para sanar e eliminar as reservas relativas

a esses temas (incluídas nos relatórios de auditor independente' sobre as contas,

individuais e consolidadas, do BESA referentes a 2011 e 2012);

xii) concluir terem sido efetuados pela KPMG Angola procedimentos de auditoria,

e pela KPMG obtida e analisada informação e relativa aos procedimentos

efetuados e respetivos resultados, que permitissem (à KPMG) concluir sobre a

existência, titularidade e adequada valorização dos imóveis reconhecidos no

balanço. do BESA (considerado pelo BES para efeitos de consolidação nas

respetivas demonstrações financeiras);

0 O BESA relevou na rubrica "Ativas Não Correntes Detidos para Vendd' do seu

balanço, com referência a 31/12/2013, (i) um imóvel designado "Eixo Viário",

pelo valor. de 315.597 milhares de U.SD, (ii) um imóvel designado "Mggestic Towers

(Tarns Oceano)", pelo valor de 277.750 milhares de USD, (iii) um imóvel designado
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"Futungo de Bela!', pelo valor de 253.331 milhares de USD, e (iv) um imóvel

designado"Sky Fitness", pelo valor de 27.280 milhares de USD;

g) Os imóveis referidos foram relevados na rubrica"Ativos Não Correntes Detidos para

Venda" do balanço consolidado do BES;

h) Não documentou nos seus papéis de trabalhos referentes à auditoria sobre o

exercício de 2013 do Grupo BES, terem sido efetuados (pela KPMG Angola)

procedimentos de auditoria, e por si obtida e analisada informação (relativa aos

procedimentos efetuados pela KPMG Angola e respetivos resultados) que lhe

permitissem concluir sobre a adequada valorização, à luz das IFRS, no balanço do

BESA (considerado pelo BES para efeitos de consolidação), dos imóveis "Eixo

Viário", "Magestic Towers (Forres Oceano)", "Futungo de Bela!' e"Sky Fitness",

i) O valor, individual e global, pelo qual os imóveis "Eixo Viário", "Magestic Towers

(Torres Oceano)", "Futungo de Belas" e "Sky Fitness" se encontravam relevados no

balanço do BESA, e pelo qual foram relevados, pelo BES, na rubrica "Ativos Não

Correntes Detidos Para Venda" do respetivo balanço consolidado referente a 2013,

era superior à materialidade global definida pela KPMG no âmbito e para efeitos

da auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes

ao exercício de 2013;

i) Emitiu, em 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2013, afirmando que estas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em

todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do BES, o resultado

consolidado da suas operações, o rendimento integral consolidado, as alterações no capitais

próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa dessa entidade, em conformidade com as

IFRS, tal como adoptadas na União Europeia e a informação nelas constante é completa,

•verdadeira, atual, clara, objetiva e licita".
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Ainda neste âmbito — deveres de documentação — cumpre apreciar criticamente
o direito aplicável ao acervo de factos atinentes à omissão de documentação sobre a

adequada valorização (imparidade).dos créditos detidos pelo BES sobre o

(factos 821 a 851 da decisão recorrida).

Mais concretamente, está aqui em causa a não documentação pela KPMG, nos

papéis de trabalho, 4 da autoria de papéis de trabalho das bases de suporte do

julgamento por si efetuado e/ou os fundamentos da sua conc.lusão sobre a adequada

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

violação do parágrafo 10 da DRA 230 e do artigo 62.°, número 4 do EOROC, conjugado

com o parágrafo 19 das NRTA.

Apurou-se, a este respeito, que, a Recorrente não documentou, nas suas fichas de

análise sobre a imparidade dos créditos detidos pelo BES sobre a

quem preparou esses papéis de trabalho.

Mais se apurou que a Recorrente:

a) "[a] KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho informação que permitisse a um revisor
auditor experiente, sem conhecimento prévio do BES e do trabalho desenvolvido pelo auditor,
compreender o julgamento por si efetuado e os fundamentos da sua conclusão sobre a adequada
valori ão dos créditos detidos pelo BES, em 31112/2013, sabre as entidades do

(cuja imparidade foi objeto de revisão). Com efeito",
b) "A KPMG não documentou, nos seus papéis trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de

2013 do BES, por reJerincia à revisão por si Oituada fobre a imparidade dos créditos detidos pelo

BES so f re  o os lados de (pie. após 30 de setembro de 2013, tomou
conhecimento, relativos à venda di desi nadamenie, que: r) a alienação, em 2010, da
participação da Rio Forte no não tinha chegado a efetivar-se, e; it) A
30/01/2014 ainda estavam em curso negociações com outro comprador; in) Segundo nova
informação obtida, designadamente com base numa versão não assinada do contrato de venda, o
valor pela qual as ações seriam vendidas ascendia a 127.550 milhares de USD (a que
correspondia um valor de cerra de 94.299 milhares de euros), sendo que, desse valor, 50 milhões
de USD estavam previstos em cláusulas de profit sharing e claw -back.".
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Com o que violou o disposto no artigo 61°, n.° 4, do EOROC, conjugado com o §19

das NTRA, o §4 da DRA 510 e o §6, 510 e §11 da DRA.230.

Apurou-se que a Recorrente agiu livre e deliberadamente, bem sabendo que:

a) A 30 de setembro de 2013, as responsabilidades da junto

do BES ascendiam a 43,32 milhões de euros, e eram compostas por: i) linha de

empréstimo sindicado com o Banco Comercial Português a médio/longo prazo

cujo montante ern dívida ascendia a 33,8 milhões de euros; linha de depósito à

ordem com descoberto autorizado cujo montante em dívida ascendia a 9,53

milhões de euros, e que era utilizada corno apoio de tesouraria;

b) O cumprimento do serviço da divida da não se

encontrava estritamente dependente da capacidade de concretização dos projetos

em curso, uma vez que na ausência de um refinanciamento da dívida, Mlle

deveria assegurar o integral cumprimento do

serviço da divida da

c) A 30 de setembro de 2013, as responsabilidades da

junto do BES eram compostas por duas contas correntes para apoio de tesouraria

cujo montante em dívida ascendia a 17,4 milhões de euros;

d) A 30 de setembro de 2013 as responsabilidades da

junto do BES eram compostas exclusivamente

por urna conta corrente para apoio de tesouraria cujo montante em dívida

ascendia a 72,3 milhões de euros;

e) A 30 de setembro de 2013 as responsabilidades da eram

compostas exdusivamente por uma conta corrente para apoio de tesouraria cujo

montante em dívida ascendia a 25,5 milhões de euros, e vencia em dezembro de

2013;
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f) A 30 setembro de 2013, as responsabilidades da

junto do BES ascendiam a € 7.504.085,00;

g) A 30 de setembro de 2013, as responsabilidades da

junto do BES ascendiam a cerca de 10,9 milhões de euros,

correspondentes a duas linhas de empréstimo conta corrente .nos Montantes de

9,4 milhões de euros e 1,5 milhões de euros;

h) Em 2013 (como em 2011 e .2012), o BES não lhe dis.ponibilizou demonstrações

financeiras relativas às empresas do (cujos créditos foram objeto

de análise de imparidade);

i) Em 2013 (como em 2011 e 2012), os créditos concedidos pelo BES às empresas

do que foram objeto de análise de imparidade pela K.F'MG) não

tinham garantias reais associadas;

D O BES atribuiu, com referência a setembro e outubro de 2012, uma imparidade

• de 0,10% aos créditos detidos sobre as• empresas

1.1111~11111111~~11111, e uma imparidade de
2,35% sobre o crédito detido sobre a

k) O •crédito de médio -longo prazo (a seis anos) concedido pelo BES à
com vencimento previsto para 24/10/2013 com

pagamento bullet (capital e juros), foi objeto de renegociação, tendo o respetivo

prazo de vencimento sido prorrogado pôr um ano (com novo vencimento a

24/10/2014);

1) Todos os demais créditos concedidos às empresas do (que foram

objeto de análise de imparidade pela KPMG) eram de curto prazo e foram, entre

2011 e 2013, sucessivamente renovados;

i n)  O valor global do crédito concedido pelo BES à

aumentou de: i) € 24.349.556, em dezembro.de 2011, para € 52.812.483,00, em
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dezembro de 2012; ii) de € 52.812.483,00, em dezembro de 2012, para
72.306.660 em outubro de 2013, e para € 78.337.104,00 ern dezeml:v de 2013;

n) O valor global do crédito concedido pelo BES à

havia aumentado: i) de € 7.245.158,00, em 31/12/2011,
para € 11.366.798,00, em dezembro de 2012; de € 11.366.798,00, em dezembro
de 2012, para € 11.514.939, em dezembro de 2013;

o) O valor global do crédito concedido pelo BES à havia

dirninuido de € 26.514.206,00, em dezembro de 2012, para € 25.108.339,00 em
dezembro de 2013;

p) Concluiu, com referência a 30/09/2013, pela inexistência de imparidade adicional

a registar sobre os créditos concedidos pelo BES às várias empresas que

integravam oillEffil e pela adequação da imparidade registada pelo BES

sobre esses créditos, com base, designadamente, na informação, constante do

Relatório e Contas da Rio Forte referente a 2010, de que, no decurso desse ano, a

Rio Forte teria alienado a sua participação n~11111 por um valor que, no

seu entender, denotava um valor de capitais próprios claramente positivo;

q) A alienação, em 2010, da participação da Rio Forte no não tinha

chegado a efetivar-se;

r) De acordo com informação transmitida pela ESI e com urna versão não assinada

do (novo) contrato de venda da o valor pela qual as ações seriam

vendidas ascendia a 127.550 milhares de USD (a que correspondia um valor de

cerca de 94.299 milhares de euros), ou seja, a cerca de 1/3 do valor divulgado em

2010;

Do referido valor de 127.550 milhares de USD, 50 milhões de USD estavam

previstos em cláusulas depmfit sharing e claw -back;

Em 9 de abril de 2014, o (novo) negócio de venda da ainda não se tinha

concretizado;

s)
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u) Não documentou nos seus papéis de trabalho de que forma, de acordo corn o seu

julgamento, os factos de que, após 30 de setembro de 2913, tomou conhecimento,

relativos à venda da permitiam continuar a sustentar a recuperabilidade

do valor dos créditos detidos pelo BES sobre as empresas do .Grupo (que foram

por si analisados) e/ou o que o valor de imparidade àtribuído pelo BES era

adequado;

v) O BESA detinha, ern março de 2012, um crédito no valor de, pelo menos

70.000:000,00 USD, sobre a empresa que

se encontrava vencido há mais de 180 dias;

..v) O BES Angola detinha, em março de 2012, um crédito sobre a empresa

no valor de, pelo menos,

40.293.000,00 USD, que se encontrava vencido há mais 180 dias;
x) No segundo semestre de 2013, houve créditos detidos pelo BESA sobre õ(grupo

que foram sujeitos a operações de restruturação;

y) Não avaliou, corn base em demonstrações financeiras auditadas e num plano de

negócio por si testado, a situação financeira e/ou de viabilidade económica do

z) Não avaliou, com base em demonstrações financeiras auditacias e/ou num plano

de negócio por si testado, a capacidade das empresas do

devedoras do BES (ainda que com o apoio do Grupo) de, no futuro, gerarem

fluxos de caixa disponíveis para liquidar a totalidade do valor dos créditos que lhes

haviam sido concedidos (pelo BES).

22) O valor (individual) dos créditos detidos pelo BES sobre cada uma das empresas

do cujos créditos foram analisados pela KPMG era superior à

materialidade por si definida pela KPMG 'imbito e para efeitos da auditoria às

contas individuais do BES;

bb)Não documentou nas fichas de análise de imparidade dos créditos concedidos às

empresas
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quem preparou esses papéis de

trabalho;

cc) Não efetuou procedimentos de auditoria e não obteve e não analisou informação

respeitante aos créditos detidos pelo BES sobre as referidas empresas do

11111.que foram por si analisados) que lhe permitissem concluir sobre a i)
recuperabilidade do valor dos referidos créditos e, consequentemente, sobre a sua

adequada valorização (imparidadè), de acordo com as NCA 's pela inexistência

de distorções materialmente relevantes nas demonstrações financeiras individuais

do BES relativas ao exercício de 2013, decorrentes (individualmente ou de forma

agregada com outras distorções) da inadequada valorização dos referidos ativos.

dd)Não obteve, relativamente aos créditos detidos pelo BES sobre as várias empresas

do 1~1'que foram por si analisados), de forma a suportar a opinião
por si emitida na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as

demonstrações financeiras individuais do BES referentes ao exercício de 2013;

prova de auditoria, apropriada e suficiente, documentada nos seus papéis de

trabalho, de suporte à asserção "valorização" do ativo;

ee) Não documentou nos seus papéis, de trabalho informação que permitisse a um

revisor auditor experiente, sem conhecimento prévio do BES e do trabalho

desenvolvido pelo auditor, compreender o julgamento por si efetuado e os

fundamentos da sua conclusão sobre a adequada valorização dos créditos detidos

pelo BES, em 31/12/2013, sobre as entidades do (cuja

impafidade foi objeto de revisão)

ff) Emitiu, em 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais do BES referentes ao

exercício de 2013, declarando que as mesmas "apresentam de forma verdadeira e

apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira do Banco Espirito

Santo, S.A., em 31 de deembry de 2013, o resultado das suas qmrações, o rendimento

integral, os fluxos de caixa e as alterações nos capitais próprios no exercício findo naquela data,
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em conformidade com as NCA 's, tal corno definidas pelo Banco de Portugal e a informação

nelas constante é completa; verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita".

Finalmente, o último acervo de factos em matéria de violação do dever de

documentação respeita à (fatos 852 a 873 da decisão recorrida).

Vejamos, pois.

À data dos factos, eram aplicáveis à preparação das demonstrações financeiras

individuais. do BES, as NCA, as quais se traduziam na aplicação das IFRS, tal como

adoptadas na União Europeia, com exceção de algumas matérias objeto de regulainentação

pelo Banco de Portugal, de que a imparidade do "crédito a clientes" constituía exemplo.

Nesse âmbito, as NCA estabeleciam que o valor dos créditos concedidos devia ser

objeto de correção, de acordo com critérios de rigor e prudência, para qué o mesmo

refletisse, a todo o tempo, o seu valor realizável.

Esta correção de valor (imparidade calculada de acordo com a IAS 39 "Instrumentos

Financeiros: Reconhecimento e Mensuração") não poderia ser inferior ao montante que

fosse determinado de acordo com o Aviso a° 3/95, do BdP, o qual estabelecia o quadro

mínimo de referência para a constituição de provisões específicas e genéricas.

A IAS 39 previa (cf. parágrafos 581", 591" e 63196 da IAS 39), relativamente à

mensuração de "contas a receber" (ativo financeiro registado ao curto amortizado), a

194 "lima entidade deve avalio• à data de cada balan o e existe ou não qual,:inerprova olilectiva de ,:ne urn activo.tinanceito ou
ten; crupo de activosjinanceiror esteja com imparidade. Se tal prova existir, a entidade deve aplicar o pará,erafo 63
(para activos financeiros escriturados pelo custo amortizado), o para:gr* 66 (para activos financeiros
esoiturados pelo custo) ou o páragráfo 67 (para activos financeiros disponíveis para venda) para determinar a quantia de
qualquerperda po:imparidade."
195 "Um activo financeiro ou um grupo de activos financeiros está com imparidade e são incom.das perdas por inaridade se, e
apenas se, existir prova objectiva de imparidade como resultado de um ou mair acontecimentos que ocorreram após
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identificação de indícios de existência de imparidade e o consequente cálculo da expectativa

de recuperação do valor do crédito (nomeadamente em função das garantias

existentes e/ou do património executável, seja património existente e/ou proveniente de

cash -flows futuros), de acordo com o qual deveria registar-se como imparidade o eventual

défice que daí pudesse resultar, numa vertente de apreciação económica.

Logrou apurar-se que "[a] KPMG não documentou nos setts papéis ter efetuado procedimentos

de auditoria e obtido e analisado informação que, face aos factos de que teve conhecimento, relativos à

situação financeira da e do BESA, lhe permitissem conduir sobre a adequação do valor de

imparidade atribuído pelo BES aos créditos .detidos pela

Mais se demonstrou que a Recorrente teve conhecimento, após ter efetuado a

revisão (com referência a 30 de setembro de 2013) sobre a imparidade dos créditos do BES

sobre a que:

i. A havia sido vendida por € 3,00, em 2010, à

ii. O balanço da à data da sua venda à mostrava ativos de

2 milhões de USD e passiyos de 307 milhões de USD;

reconhecimento inicial do activo (um «acontecimento de perda))) e se esse acontecimento (ou acontecimentos) de perk tiver um
impacte nos fluxos de caixa futuros eshMados do activo financeiro ou do grupo de activos financeiros que possa serfiavelmente
estimado. Pode não ser possível identificar um Unity e disotto acontecimento que tenha causado a imparidade. Pelo contrário, o
efeito combinado de vários acontecimentos pode ter causado a imparidade. As perdas e.q)eradar como resultado de acontecimentos
futuros, independentemente do grau de probabiüdade, não são reconhecidas. A prova obiectiva de que ,rm activo.linanoiro ou um
grroo de activos está com impari4ds incbó dados vbserváryis que chamarn a atencão do detentor do activo acerca dos seointes
acontecimentos de perdei: (a) sionificativa djliculdade yinanceira do emitente on do obrigado; (b) (niebra de co//trajo, tal CQ/110

uni incrunprimento rrlaxe nos pe(gamentos de /No os, de capital; (c) o mutuante, por ra.zões económicas ou legais relacionadas
com as dificuldades financeiras do mutuário, oferece ao mutuário mpg conms._ão que mutuante de outra.1ãrma nãojonsidennia;
(d) torna-se provável que o mutuário vá entrar em process° de falência ou 0111117 lOWIlli",,i1-01i111211CeilW (e) o desaparecimento de
urn werrado activo para esse activo financeiro devido a dOculdaries financeims; (..)"
1*6 "Se existir prova objectiva de que foi incorrida uma perda por imparidade em empréstimos concedidos e caritas a receber oft
invertimentos detidos até à maturidade escriturados pelo custo amortkado, a quantia da »elder é mensurada como a diiereiva
entrra arantia escriturada do activo e o valor presente dos .fluxos de caixa _Mims estimados (excluiudo as ',eiders. de cddito
lift/fro: vile _uric lenham sido inconida$) descontado à taxa de jury electiva orjginal do activo.r=1.112_Li.e. a taxa de :11022

rectiva .calculada no reconhecimento inicial). A (;;uaniia escriturada do activo (lei* ser reduzida ou directamente on através do lifQ

kllillaidaitg_k_ "
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iii. Desde a data da venda da tinha sido a ESI a assegurar o

pagamento de juros e comissões de financiamentos daeillperante o BES;

iv. Por estes dispêndios, a ESI registava em 30 de setembro de 2013 um crédito de

46,8 milhões de euros sobre a

v. As obrigações do BESA perante o BES, decorrentes da garantia relativa ao

crédito da estariam cobertas pela garantia soberana emitida, a

31/12/2013, pelo Estado Angolano a favor do BESA, facto do.qual aguardava,

contudo, confirmação.

Porém, a Arguida KPMG não documentou nos seus papéis de trabalho referentes

à auditoria sobre o exercício de 2013 do BES:

(i) se confirmou, por si ou através da KPMG Angola, que as obrigações do BESA

perante o BES, decorrentes da emissão, em setembro .de 2011, da referida

garantia sobre os créditós da estavam efetiva e totalmente garantidas

pela garantia soberana emitida pelo Estado Angolano a favor do BESA, ou

evidência dessa confirmação (por parte da KPMG Angola);

(ii) de que forma a garantia soberana, emitida em benefício do BESA, cobria as

responsabilidades desse banco perante o BES;

(iii) se foi efetuada (por si e/ou pela KPMG Angola) uma análise sobre os

termos, a probabilidade e o prazo de execução da garantia soberana, tendo

em conta i) a situação financeira da situação financeira do BESA,

e iii) o facto de a entidade beneficiária da referida garantia ser o BESA, e não

o BES.

E, a KPMG emitiu, no dia 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e

Relatório de Auditoria sobre a informação financeira contida nas demonstrações

financeiras individuais do BES referentes ao exercício de.dezembro de 2013, afirmando que

"as referidas demonstrações financeiras -apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos
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materialmente relevantes, a posifão financeira do Banco Espirito Santo, S.A., 'em 31 de de,.;e,mbrv de

2012, o resultado das suas operações, o rendimento integrai os fluxos de caixa e as alterações no capitais

prv'prios no exercício findo naquela data, em conformidade com as NCA's, tal como definidas pelo Banco

de Portugal e a informação nelas constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita".

A Recorrente não obteve, relativamente aos créditos detidos pelo BES sobre a

de forma a suportar a sua opinião, prova de auditoria, apropriada (qualidade e

relevância) e suficiente (quantidade), documentada nos seus papéis de trabalho, sobre a

asserção valorização.

Com a sua conduta, a Arguida violou o disposto no §19 das NTRA e no §4 da DRA

510.

A Recorrente é uma auditora e ROC experiente, integrada nas denominadas Gip four,

com vasta e sedimentada dedicação à actividade de auditoria e certificação de contas, a

nível nacional e nacional.

No que concerne ao BES e sua componente, a Recorrente tinha também

sedimentada experiência, conhecimento acumulado, profundo e abrangente, atuando com

estabilidade no que tange aos concretos colaboradores que afetava às contas do Grupo

‘GES.
Não podia, por isso, ter deixado de representar que a sua conduta postergava as

normas técnicas acima identificadas e que a sua conduta era susceptível de constituir uma

contra -ordenação, atuando, ainda assim, com intenção de a realizar (artigo 14.°, número 1

do Código Penal).

Atuou livre, deliberada e conscientemente, não tendo sobrevindo causas de exclusão

da ilicitude ou outras que obstem à sua responsabilização contraordenacional.
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Postergou, assim, em infracção de execução permanente, iniciada em com o exercício

de 2012 — cuja certificação legal das contas ocorreu em 4.03.2013, publicadas em 16.4.2013

e, pelo menos até 9 de Abril de 2014, quanto à violação de normas de auditoria, em

matéria de dever de documentação, adequada, nos papéis de trabalho, de forma a suportar

a sua opinião, o planeamento da auditoria, os procedimentos de auditoria efetuados e a

prova de auditoria obtida, bem como factos importantes que fossem do seu conhecimentos

respeitantes ao trabalho efetuado:

i. O disposto no artigo 62.°, n.° 4 do EOROC, conjugado com os §5, §6, §10 e §11

DRA 230, com o disposto no §19 NTRA, § 4 da DRA 510,. que nos termos do

disposto no artigo 22.°, n.° 1.° alínea b), dos Estatutos do CNSA, constitui UMA

contraordenação grave, sancionável com coima de €10.000,00 a €50.000,00;

ii. O disposto no artigo 3.°, n.° 1 do Regulamento da CMVM ri.° 6/2000 (conjugado

com o artigo 62.°, n.° 4 do EOROC, com o disposto nos §5, §6, §10 e 511 da DRA

230, com o disposto no §19 NTRA, § 4 da DRA 510), o que constitui UMA

contraordenação menos grave por força do artigo 400.°, alínea a) do CdVM,

conjugado com o artigo 388.°, n.° 3, primeira parte, do CdV/v1, sancionável com

coima de € 2.500,00 a € 500.000,00, nos terrnos'do artigo 388.°, n.° 1, alínea c) do
CdVIV1.

Neste conspecto, estabilizada a matéria de facto.e o direito aplicável verifica-se que,

quanto ao dever de documentação que se acaba de escalpelizar, não se verifica, nes'ta data,

o exaurimento do prazo máximo de presctição. aqui em causa — 7 anos e 6 meses —
acrescido da causa de suspensão de seis meses estabelecida na alínea c) do número 1; do

artigo 27.°A do RGCO e das causas de suspensão covidianas (86 dias em 2020 e 74 dias

em 2021), o que apenas. ocorrerá, previsivelmente e sem prejuízo de mais douto

.entendimento, em 9 de Abril de 2022, acrescendo, ainda, as sobreditas. causas de

suspensão covidianas, portanto, não ocorrendo a prescrição antes de 2022 (artigo 28."),

841



etk14:.
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

1° Juízo — J1
Pr.Do Município, Ed Ex -Escola Prática de Cavalaria

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

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

número 3 do RGCO e artigo 27f -A, número 1, alíneas a) e demais argumeiltário

constante do douto Acórdão do TC n.° 500/2021, acima mencionado).
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• B. Do Dever, previsto no parágrafo 19 das NTRA e na DRA 510, do auditor de obter
prova de auditoria apropriada e suficiente para suportar a opinião de auditoria a

emitir na certificação legal de contas/relatórios de auditoria

i. Reitera-se o que supra se referiu sobre a linha de continuidade e sentido unitário de

ilicitude que aglutina o acervo factual aqui em causa, dando-se por reproduzido o acima

e xpl anado .

Neste segmento, corn reporte aos exercícios de 2012 e 2013 (individuais e contas

consolidadas), está ern causa a postergação do sobredito dever com reporte aos seguintes

segmentos de facto: p,rova de auditoria sobre as asserções "existência", "integralidade",

"direitos e obrigações" e "valorização" do crédito a clientes do BESA (factos. 200-289 da decisão

recorrida); prova de auditoria quanto à razoabilidade do montante de proveitos de crédito

reconhecido pelo BESA nos resultados do exercício de 2012 (facto 299 a 317 da decisão recorrida);

prova de auditoria de suporte às asserções "existência", "direitos e obrigações" e

"valorização" relativamente a um conjunto de "imóveis" do componente BESA no valor

de 11.991.244 milhares de AOA (factos 389 a 414 da decisão recorrida); prova de auditoria de

suporte à adequada valorização (imparidade) do saldo a recorrer do BESA (factos 435 a 494 da

decisão recorrida); da não obtenção de prova de auditoria, apropriada e suficiente, de suporte à

adequada valorização (imparidade) dos créditos detidos pelo BES sobre empresas do

11.1111.111factos 495 a 518.da decisão recorrida); da prova de 'auditoria de suporte à adequada

valorização do crédito a clientes do BESA (factos 558 a 587 da decisão recorrida); da análise efetuada

pela KPMG sobre os imóveis do componente BESA, asserções "Existêncie, "Direitos e

Obrigap"9-el' e "Valoliagio" (factos 588 a 613 da decisão recorrida); da prova de auditoria de suporte às

asserções "existência" e "direitos e obrigações" de imóveis/ativos respeitantes ao BESA,

no valor de 11.991.244 milhares de AOA (factos 753 a 770 da decisão recorrida); Da prova de

auditoria documentada nos papéis de trabalho sobre a adequada valorização (imparidade)

da Conta a Receber do BESA (factos 777 819); da auditoria efetuada pela KPMG sobre a
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adequada valorização (imparidade) dos créditos. detidos pelo BES sobre o

(factos 820 a 851 da decisão recorrida).

A fim de contribui para a inteligibilidade da sentença, vejamos, separadamente, sendo

que à medida que se .for tratando a subsunção dos factos apurados ao direito e sempre

cotejando o argumentário apresentado pela Recorrente, poder-se-á dar o caso de a demais

fundamentação operar, por razões de economia e simplicidade, por remissão para o .que

precedentemente se explanar.

a. Da prova de auditoria sobre as asserções "existência", "integralidade", "direitos e

obrigações" e "valorização" do crédito a clientes do BESA (factos 200-289 da decisão recorrida)

O artigo 41.0 do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficias de Contas (aprovado pelo

Decreto-lei n.° 487/99, de 16 de novembro, com a redação dada pelo Decreto-lei n.°

185/2009, de 12 de agosto), dispunha, à data da prática dos factos, que:

"A actividade de auditoria integra, os exames e outros serviços relacionados com as contas de empresas

ou de outras entidades ejectuados de acordo com as normas de auditoria em vigor, compreendendo:

a) A revisão legal de contas exercida em cumprimento de disposição legal e no contexto dos

mecanismos de fiscali..zação das entidades oil empresas objecto de revisão em que se impiie a

designação de um revisor oficial de contas;

b) A auditoria às contas exercida em cumprimento de disposição legai estatutária ou contratual;

c) OS serviços relacionados com os referidos nas alíneas anteriores, quando tenham uma finalidade ou

um âmbito específicos ou limitados."

O artigo 44.° do EOROC (na redação em vigor à data da prática dos factos)

estabelecia nos respetivos n.'s 1 a 3, relativamente à Certificação Legal de Contas, que:

"1 - Decorrente do exercício da revisão legal das contas ou sempre que, por intervenção própria e
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autónoma dos revisores oficiais de contas ao abrigo da lei, seja exigível dar opinião ou parecer sobre

determinados actos ou factos patrimoniais que envolvam exame das contas de empresas ou de outras

entidades, será emitida, corn as adaptações que neste caso se mostrem devidas, certificação legal das

cóntas.

2 - A certificação legal das contas exprime a opinião do revisor oficial de contas de que as

demonstrações financeiras individuais e ou consolidadas apresentam, ou não, de forma verdadeira e

apropriada, a posição financeira da empresa ou de outra entidade, bem como os resultados das

operações e os fluxos de caixa, relativamente à data e ao período a que as mesmas se ivferem,. de

acordo com a estrutura de relato financeiro identificada e, quando for caso disso, de que as

demonstraçõesfinánceiras respeitam, ou não, os requisitos legais aplicáveis.

3. A certificação legal das contas deve concluir exprimindo uma opinião corn ou sem reservas, uma

escusa de opinião, urna opinião adversa, com ou sem ênfases, de acordo com as modalidades definidas

nas normas de auditoria em vigor".

Nos termos do artigo 8.°, n.° 1, alínea c) do CdVM, na redação em vigor à data da

prática dos factos, "frileve ser objecto de relatório elaborado por auditór registado na CMVM a

informação financeira anual contida em documento de prestação de contas ou em prospetos que (..) devam

ser submetidos à CMVM".

O artigo 245.° n.° 1, do CdVIVI, dispunha, à data dos factos, o seguinte:

"1 - As entidades referidas no n.° 1.do artigo 244.° divulgam, no prato de quatro meses a contar da

data de encerramento do exercício e mantêm à disposição do público por cinco anos:

a) O relatório de gestão, as contas anuais, a cegicação legal de contas e demais documentos de

prestação de contas exigidos por, lei ou regulamento, ainda que não tenham sido submetidos a

aprovação em assembleia geral;

b) Relatório elaborado por auditor registado na CMVM."
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O BES era um emitente de valores mobiliários admitidos à negociação, pelo que

estava obrigado a remeter à CMVM o relatório (de auditoria) elaborado por auditor

registado ná CMVM, nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 244.° e do artigo 245.°, n.°

1, al. b) do CdVM.

. O artigo 44.°, n.° 10 do EOROC (na redação aplicável à data dos factos) estabelecia,

relativamente ao relatório do auditor das entidades emitentes de valores mobiliários

admitidos à negociação em mercado regulamentado, o seguinte:

aplicável ao relatório do auditor das entidades emitentes de valores mobiliários admitidos à

negociação em mercado regulamentado o regime estabelecido para a certz:ficação legal das contas, sem

prejuízo do disposto no C,ódigo dos Valores Mobiliários."

Nos termos do artigo 8.°, n.° 1, alínea c) do CdVM, na redação em vigor à data da

prática dos factos, ser objecto de relatório elaborado por auditor registado na CMVM a

informação financeira anual contida em documento de prestação de contas ou em prospetas que devam

ser submetidos à OVIVM".

O artigo 3.°, n.° 1 do Regulamento da CMVM n.° 6/2000, em vigor à data da prática

dos factos, estabelece que "0 auditor deve cumprir todas as normas técnicas de revisão e de auditoria

aprovadas ou reconhecidas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas."

De acordo com o disposto no 59 das NTRA:

"A segurança proporcionada pelo revisor' auditor, relativamente à credibilidade das asserções

contidas na informação financeira, assenta na sua satisfação quanto à evidência recolhida em

resultado dos procedimentos adoptados. O nível de segurança proporcionada pelo revisor/auditor

pode ser aceitável (elevado, mas não absoluto), ou moderado, conforme se trate de uma

trvirão/ auditoria ou de um exame simplificado."
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Dispõe o 523 das NTRA:

'Nos casos de revisão/ auditoria conducente a uma certificação legal das contas ou a um

relatório do auditor externo, porque o revisor/auditor proporciona um nível

de segurança aceitável, a ,tua °pinta° deve set' expressa de u_ ,forma positiva, isto é,

declarando se as demonstrações financeiras, tomadas como um todo,
apresentam, ou não, de forma verdadeira e apropriada. em todos os aspectos

materialmente relevantes, a posição financeira, o resultado das operações e os fluxos de caixa

da entidade, com referência a uma data e ao per;iodo nela findo, de acordo con; o referencial adoptado

na preparação das mesmas (princípios contabilísticos geralmente aceites ou os especificamente

adoptados em Portugal para um dado sector de actividade)."

A propósito do relatório do relatório de auditoria a emitir na sequência do trabalho

de revisão/auditoria das demonstrações financeiras de uma entidade, também o 56 da

DRA 700 esclarecia que:

"O relatório de revisãolauditorici é emitido na sequência do trabalho dg revisãol auditoria das

demonstrações financeiras de, uma entidade. Tal trabalho consiste num* exame destinado a

proporcionar um nível de segurança aceitável que permita ao revisor/auditor

expressar, de uma forma positiva, a sua opinião sobre se tais demonstrações
financeiras. tomadas como um todo estão, ou não, isentas de distorções
materialmente relevantes. 1"

Em coerência, de acordo com o disposto na DRA 700 ("APÊNDICE III - Modelo de

relatório de revisão/ auditoria para contas consolidadas"), o auditor tivesse que declarar no

respetivo relatório de auditoria o seguinte:

'97 Tanto que, de acárdo com o disposto no §50 da DRA 700:"A prrsente DRA ap&a-se também ao relatório de
reviso/auditoria das contas consolidadas corn ar adapt:20*es necessárias.(....)"
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'0 exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrkes de

Revisão/ Auditoria da Ordem dos Revisores. Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja

planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as

demonstrações financeiras consolidadas estão is-entas de diston-ões materialmente relevantes."

De acordo com o disposto no 519 das NTRA:

"O revisor/auditor deve obter prova de revisão/auditoria apropriada e
suficiente. através de inspecções, observações, indagações, confirmações, cálculos e procedimentos

analíticos, cuja realkação e conclusões devem ser adequadamente documentadasporforma a suportar

a sua opinião.".

Segundo o disposto no parágrafo 54 da DRA 510:

"A prova de revisão/auditoria a obter deve ser apropriada (qualidade e
relevância) e suficiente (quantidade) dc forma a permitir ao revisor/auditor

extrair conclusões razoáveis nas quais baseia a sua opinião, devendo tal prova ficar

devidamente documentada nos seus papéis de trabalho ( ..)"

De acordo com o disposto no 512 da DRA 510:

'Normalmente, a prova de revisão1 auditoria é obtida em relação a cada uma das
asserções subjacentes às demonstrações .financeiras, embora um mesmo procedimento possa

servirpara comprovar mais do que uma asserção."

Estabelece o disposto no 510 da DRA 510:

"Ao obter prova de revisão/auditoria a partir de procedimentos substantivos, o

revisor/auditor deve considerar se a prova obtida a partir de tais procedimentos.

848



ic/41114'*b
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

1° Juízo — J1
Pr.Do Município, Ed Ex -Escola Prática de Cavalaria

2005-345 Santarém
Telcf: 243090300 'Fax: 243090329 Mail: tribmial.c.supervisao@tribunais.org.pt

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

juntamente corn qualquer prova proveniente de testes de controlo, é apropriada e suficiente pata

.suportaras asserções subjacentes às demonstrações financeiras.";

De acordo com o disposto no 511 da DRA 510:

"As asserções subjacentes às demonstrações financeiras são as informações transmitidas pelos

gestores, de maneira explícita ou não, incorporadas nas demonstrações financeiras e compreendem: (a)

existência - um activo ou um passivo existe numa determinada data; (b) direitos e

obrigações - um activo ou urn passivo respeita à entidade numa determinada data;

(c) ocordncia - uma transacção ou um acontecimento 'realizou-se com a entidade e teve lugar no período;(d)

integralidade - não há activos, passivos, transacções ou acontecimentos por registar, ou elementos por

divulgar; (e) valorização - uni activo ou um passivo é registado e mantido por uma

quantia apropriada; mensuração - uma transaCção ou sim acontecimento é registado pela decida

quantia e o rédito ou gasto é imputado ao período devido; e (g) apresentação e divulgação - um elementó é

divulgado, classificado e descrito de acordo com a estrutura conceptual de relato financeiro aplicável." •

Segundo o disposto no 512 da DRA 510: `Normalmente, a prova de mvisão/ auditoria é

obtida em relação a cada uma das asserções subjacentes às demonstrações
financeiras, embora um mesmo procedimento possa servir paw comprovar mais do que uma asserção."

De acordo com o disposto no 513 da DRA 510: 'Quando existam dúvidas substanciais

sobre assetções que tenham efeito material sobre as demonstrações financeiras, o

revisor/auditor deve obter prova de auditoria suficiente a apropriada que remova tais

dúvidas."

Dispõe o §9 da DRA 505:

"Quanto maiot for o risco avaliado pelo revisor/auditor, mais fiável e

relevante deverá ser a prova de auditoria a obter a partir de procedimentos
substantivos. Consequentemente à medida que o nível avaliado de risco de distorção
material aumenta1 o revisor/auditor concebe procedimentos substantivos para
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obter prova de auditoria mais fiável e mais relevante, ou mais convincente, ao nfvel

da asserção. Nestas situações, pode o uso de procedimentos de conlirmadio set eficaz para

proporcionar prova de auditoria apropriada que seja suficiente."

Segundo o disposto no §16 da DRA 510:

"A credibilidade da prova de revisão/auditoria é influenciada pela sua origem (externa ou

interna) e pela sua natureza (visual, documental ou oral) e depende das circunstâncias

concretas, aferindo-se normalmente pelas seguintes regras: (a) a obtida a partir de origem

externa é mais credível que a gerada internaMente;(b) a gerada internamente é mais

credível quando forem eficazes os respectivos sistemas contabillstko e de controlo

interno; (c) p obtida directamente pelo revisor/auditor é mais credível que a obtida

pela entidade; e (d) a obtida documentalmente oupor esclarecimento escrito é mais credível que a

obtida ora/mente."

De acordo com o disposto no §49 da DRA 400:'

'Quanto maior for a avaliação do risco inerente e do risco de controlo mais

prova da revisão/auditoria deve o revisor/auditor obter a partir da execução de

procedimentos substantivos. Quando o risco inerente e o tisco de controlo forem

ambos avaliados como altos, o revisor/auditor necessita de considerar se os

procedimentos substantivos podem ou não proporcionar prova de revisão/auditoria

para reduzir o ..asco de deteçio e, por conseguinte. o risco de revisão/auditoria,

um nível aceitaveltnente baixo.Quando o revisor! auditor determina que o risco de cleteção

respeitante a uma asserção contida nas demonstrações financeiras em relação a um

saldo de conta ou classe de transacções materialmente relevante não pode set
reduzido a um !dye] aceitavelmente baixo, o revisor/auditor deve expressar uma

opinião com reservas ou WM escusa de opinião."
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Como é bom de ver, a obtenção de prova de auditoria, apropriada e suficiente, para

suportar uma opinião de auditoria sobre demonstrações *financeiras consolidadas de um

grupo comporta, pela natureza (consolidada) da informação auditada, especificidades.

De facto, entre as idiossincrasias que marcam estes trabalhos de auditoria- divisa-se,

deisde logo, o facto de o auditor, de forma a bter prova de auditoria suficiente e

apropriada para suportar a sua opinião sobre as contas do Grupo, ter, necessariamente, de

obter, através de trabalho rePlindo por si e/ou por terceiros (auditores), garantia razoável

de fiabilidade quanto à inexistência de distorçõ,es materialmente relevantes na informação

financéira relativa às várias entidades consolidadas, avaliando, a final, o impacto, na sua

opinião sobre as demonstrações financeiras (consolidadas) do Grupo, quer das distorções

detetadas e não corrigidas na informação financeira dos componentes, quer dos saldos

e/ou transações sobre as quais não foi possível obter prova de .auditoria apropriada e

suficiente (maxim, de suporte à asserções subjacentes às demonstrações. financeiras).

Cabe, portanto, ao auditor do Grupo obter prova de auditoria, suficiente e

apropriada, "respeitante à informação financeira dos componentes e ao processo de consolidação para

expressar uma opinião sobre se as demonstrações financeiras do grupo estão preparadas, em todos os

aspectos materiais, de acordo com o referencial de relato financeiro aplicável."1"

Estabelecia, por isso e em consonância, a Recomendação Técnica ti.° 9 da OROC

que:

"6. A certificação legal de demonstrações financeiras de uma consolidação obriga o revisora:

(i) assegurar-se de que as demonstrações financeiras das diversas empresas compreendidas na

consolidação estão certificadas por, si ou pot outro revisor ou satisfazem as

condições indispensáveis para poderem ser consolidadas; e

(ii) rever todo o processo de consolidação.

198 Cf. §8 da ISA 600.
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7. A presente recomendação técnica tem como objectivo dotar o revisor com um conjunto de

procedimentos adequados às diversas situações com que pode deparar.

8. 0 revisor responsável pela cerfficação legal das demonstrações financeiras da consolidação, para

além de demonstrações financeiras certificadas por ele próprio, deparará relativamente às empresas

compreendidas na consolidaç'ão, corn uma ou ambas das situações seguintes:

i) demonstrações financeiras examinadas por um outro revisor (nacional ou estrangeim);

it) demonstraçõesfinanceiras não examinadas por qualquer revisor.

9. Para o primeiro caso:

a) o revisor deverá averiguar se tais exames foram apoiados em normas técnicas de revisão

equivalentes às normas a que se encontram vinculados os revisores de contas em. Portugal;

b) avaliar a qualidade das normas aplicadas; e

c) apreciar a qualidade do trabalho do exame efectuado pelo revisor respectivo:

r) consultando os processos e registos do outro ou dos outros revisores (ver Norma.

Internacional de Revisão 5, 'A Utilkação do Trabalho de Outro Revisor' e Norma da UEC n° 2,

'A Utili_zação do Trabalho de Outro Revisor de Contas'); ou

ii) se a dispersão geográfica das empresas filiais o não permitir, submetendo ao revisor respectivo,

para preenchimento e confirmação, um formulário adequado onde detalhará os procedimentos cuja

execução considera indispensáveis.

• 10. Para o segundo caso:

O revisor deverá por todos os meios ao seu dispor ajuizar das características qualitativas das

demonstraçõesfinanceiras. Assim:

a) sempre que possível, deverá ele próprio realizar um exame ou uma revisão limitada das

demonstraçõesfinanceiras, consoante a relevância da empresa no contralto;

b) se tal não for possível, devido, por exemplo, à dispersão geográfica das empresas filiais, deverá

recorrer a outro revisor para que realize tal exame ou revisão limitada; e

c) em qualquer caso, ainda que satisfeito com a imagem verdadeira e apropriada dessas

852



Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
1° Juizo — J1

Pr.Do Município. Ed Ex -Escola Prática de Cavalaria
2005-345 Santarém

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

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

demonstrações financeiras, o revisor deverá divulgar aquela ausência de revisão na certificação legal

que emitir e o tipo de trabalho realizado, não sendo, pois, aceitável limitar-se a dizer que tais contas

não foram objecto de revisão e ressalvar o efeito respectivo na sua opinião.

41. De acordo com a alinea a) do artigo 14° das Normas Técnicas, chama-se a atenção dos revisores

que, supledvamente, e em tudo que não contrarie as disposições legais e normativas vigentes,

devem serobservadas as normas internacionais seguintes:

a) NIR 5 da IFAC, de Julho de 1981, 'A Utilização de Trabalho de Outro

Revisor;

b) N11117 da lFAC, de Outubm de 1984, 'PartesSelacionadass;

c) Norma 2 da UEC, de Março de 1978, 'A Utilkação do Trabalho de Outro Revisor de

Contas';

d) Norma 20 da UEC, de Outubro de 1986, 'Considerações Especiais a
Respeito de Revisão de Demonstrações Financeiras Consolidadas; e ,

e) NSR 2 da IFAC, de Julho de 1988, 'Revisão limitada de Demonstrações Financeira.?'.

Assim, o §11 das NTRA previa a possibilidade de o auditor recorrer ao trabalho de

outros revisores/auditores para a formação da sua opinião:

(i) reafirmando, contudo; a manutenção da sua responsabilidade por todo o trabalho

que suportasse as conclusões por si atingidas, mesmo nas situações em que utilizasse o

trabalho de outro ou outros auditores/revisores (ou de técnicos ou peritos), e que em caso

algum essa subcontratação pode "der -regar ou limitar a sua responsabilidade", impondo, dessa

forma, ao auditor um dever de avaliação da qtilidade e suficiência do trabalho efetuado

por outros auditores, de forma a poder assumir como suas as respetivas conclusões,

(n) e não afastando a aplicabilidade do disposto nos restantes parágrafos das NTRA,

nomeadamente no §19, no qual se encontràda consignado o dever do auditor obter prova

de auditoria apropriada e suficiente (ainda que através do trabalho efetuado por terceiros) e

de documentar adequadamente essa prova, de forma a suportar a sua opinião.
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A utilização de trabalho de outros auditores para formação da opinião era, contudo, à

data da prática dos factos, objeto de uma Recomendação Técnica (a° 19) da OROC, a

qual, embora fosse de observância facultativa, "proporciona[va]  ao revisor/auditor orientação

quanto à forma de supervisar el ou verrficar o trabalho realkado por outros intervenientes e de documentar

adequadamente a supervisão/ venficação que fe de tal trabalho", e estabelecia, designadamente, o

seguinte:

a) No § 5, que: "0 revisor/auditor é sempre responsável por todo o trabalho

que suporte as conclusões por si atingidas, mesmo nas situações em que

utilize o trabalho de outro ou outros auditores/revisores ou de técnicos ou

•peritos.

b) No §15 que: ".Deve depois o revisor' auditor executor e documentar procedimentos

que lhe permitam confiar no trabalho realizado pelo outro revisor/auditor e

assumir como suas as conclusões por ele atingidas".

De acordo com o disposto no §6 da ISA 600 (Revista):

`O risco de auditoria éfinção do risco de distorção material das demonstrações financeiras e do risco

de o auditor não detectar tais distorções. Na auditoria de um jrupo, isto inclui o risco de que o

auditor do componente não detecte uma distorção na informação financeira do

componente que possa causar uma distorção material das den:10E2~0;es

,financeitas do grupo e o risco de que a equipa de trabalho do grupo não detecte tal

distorção. (..)"

Segundo o disposto no §11 da ISA 600 (Revista):

'0 sócio re.sponsável pelo grupo é responsável pela direcção, supervisão e execução do trabalho de

auditoria do grupo em conformidade com as normas profissionais e requisitos legais e regulamentares

aplicáveis, bem como pela verilicao sobre se o relatório do auditor que é emitido é apropriado nas

854



t

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
i° Juízo — J1

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

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

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

circunstâncias. Consequentemente, o relatório do auditor sobre as demonstrações financeiras do grupo não se

deve referir ao auditor de um componente, salvo se for exigido por lei ou regulamento incluir tal referência.

De acordo corn o disposto no §44 da IS A 600 (Revista):

"Exige-se que o auditor obtenha prova de auditoria suficiente e apropriada para reduzir o risco de.

auditoria para um nível aceitavelmente baixo e, assim, habilitá-lo a extrair conclusões razoáveis em que

baseia a sua opinião. A equipa de trabalho do grupo deve avaliar se foi obtida prova de

auditoria suficiente e apropriada, com base nos procedimentos executados quanto ao processo de

consolidação e no trabalho executado por si e pelos auditores dos componentes sobre a

informação financeira dos componentes, sobre a qual basear a opinião de auditoria do grupo."

De acordo corn o disposto no §45 da ISA 600:

`O sócio responsável pelo grupo deve avaliar o efeito na opinião de auditoria do grupo de quaisquer

distorções não corrigidas (identificadas pela equO de trabalho do grupo ou comunicadas por auditores de

componentes) e de quaisquer casos em que não tenha sido possível obter prova de auditoria suficiente e

apropriada."

Percorrido o regime jurídico aplicável, importa retornar os factos.

Apurou-se que:

a) A Arguida definiu, no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas de 2012 do BES, um nível de materialidade global de €

22.000.000,00;

b) A Arguida definiu, no âmbito da coticeção do seu plano da auditoria -sobre as

demonstrações financeiras consolidadas de 2012 do BES, o BESA corno um

componente significativo do Grupo BES, por considerar tratar-se de urn

componente com importância financeira individual para o Grupo BES;
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c) O valor da rubrica "Crédito a Clientes" do balanço do BESA que foi considerado

pelo BES na preparação das respetivas demonstrações finanCeiras consolidadas

era de 5.262.662 milhares de euros;

d) Em 31/12/2012, o valor de provisões acumuladas pelo BESA para créditos de

liquidação duvidosa e crédito vencido era de 157.606 milhares de USDUSD, o

qual refletia a classificação que, com referência à mesma data, havia sido efetuada

pelo BESA da sua carteira de crédito, em termos de risco;

e) De acordo a classificação efetuada pelo BESA, corn referência a 31/12/2012, da

respetiva carteira de crédito, 87% dos créditos em carteira estavam classificados

como risco nulo, e cerca de 97% como créditos de risco baixo (entre os quais os

créditos classificados como de risco nulo);

f )  0 valor da imparidade registada pelo BESA (no balanço reportado ao BES para

efeitos de consolidação), com referência a 31/12/2012, era equivalente ao valor

das provisões acumuladas pelo BESA (para créditos vencidos e de liquidação

duvidosa);

g) A KPMG Angola identificou a inadequada valorização (imparidade) do crédito a

clientes do BESA como um risco significativo de distorção material;

h) A 30 de setembro de 2012, a carteira de crédito a clientes do BESA compreendia:

(i) uma carteira designada "Empresas", cujo valor global ascendia a 2,6 mil

milhões de USD, correspondendo a cerca de 45,6% do montante total da carteira

de crédito do BESA e a 25,5% do seu ativo total; (ii) duas carteiras designadas

"Private" e "Particulares Private", cujo valor global conjunto ascendia a cerca de 3,1

mil milhões de USD, correspondendo a cerca de 54,4% do montante total da

carteira de crédito do BESA e a 30,4% do seu ativo total.

i) O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo o detalhe dos cálculos

com base nos quais havia estimado a imparidade dos créditos em carteira.

j) A equipa de trabalho de campo selecionou, para efeitos de revisão individual da

respetiva imparidade, com referência a 30/09/2012, uma amostra de 135 créditos
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(de um total de 367 créditos), respeitantes à carteira de crédito denominada

"Empresas".

k) No âmbito da análise efetuada sobre a imparidade dos créditos a clientes.

compreendidos na carteira de crédito "empresas":

(i) O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo uma análise,

efetuada pelo banco, sobre a irnpatidade dos créditos incluídos na amostra

selecionada;

(ü)A equipa de trabalho de campo solicitou ao BESA que disponibilizasse,

relativ.amente aos créditos incluídós na amostra selecionada, designadamente,

os contratos que suportavam as operações de crédito, as propostas de crédito

e suas aprovações, informação sobre a situação financeira e/ou de viabilidade

económica dos mutuários e, quando aplicável, informação e documentação

sobre os colaterais, .incluindo sobre o tipo de colateral, contratuaLlinção,

certidões de registo predial e avaliações.

(iii) Até 20 de dezembro de 2012, o BESA apenas facultou à equipa de trabalho

de campo informação e/ou documentação relativa a 46 dos 135 créditos

incluídós na amostra (da carteira empresas) selecionada.

(iv) Até 4 de março de 2013, havia créditos incluídos na amostra selecionada

relativamente aos quais o BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de

campo nenhuma da informação e/ou documentação por esta solicitada com

vista a validar a in-waridade registada pelo banco sobre esses créditos.

(v) Quanto aos créditos, da carteira "Empresas", relativamente aos quais o I3ESA

disponibilizou à equipa de trabalho campo informação e/ou documentação:

(i) A informação disponibilizada pelo BESA, relativa à respetiva carteira de

crédito, limitava-se a ficheiros preparados pelo Banco que, na maior parte das

vezes, a equipa de trabalho de campo não conseguiu validar; (ii) A equipa de

trabalho de campo não conseguiu apurar de que forma o BESA recolhia e

monitorizava a informação que disponibilizou para análise, relativa à respetiva
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carteira de crédito; (in) A informação disponibilizada pelo BESA à equipa de

trabalho de campo, relativa aos créditos compreendidos na carteira/incluídos

na amostra, continha apenas a listagem dos créditos com indicação da data de

vencimento, não tendo sido disponibilizada informação sobre a situação dos

créditos à data da análise, .ou seja, sobre o histórico de cumprimento dos

créditos; (iv) O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo um

histórico das operações de crédito realizadas, nem acesso a uma aplicação que

permitisse reconstituir as mesmas; (v) A informação disponibilizada pelo

BESA, relativa aos créditos em carteira, não permitia idéntificar os créditos

que haviam sido objeto de restruturação; (vi) O BESA não disponibilizou à

equipa de trabalho de campo informação sobre as condições de renovação de

parte significativa dos créditos analisados, que eram constituídos por contas

correntes caucionadas que estavam em constante revolving, o que levou a que

não tivesse sido possível à equipa de trabalho de campo validar o (não)

vencimento dessas operações e/ou eventuais restruturações (e respetivos

termos); (vii) A equipa de trabalho de campo não obteve do BESA

informação sobre os créditos analisados que permitisse avaliar a respetiva

imparidade numa ótica de grupo económico; (yin) A equipa de trabalho de

campo não teve acesso, relativamente a créditos com uma dimensão material,

aos contratos celebrados com os clientes; (ix) Apesar de o BESA ter

disponibilizado, em alguns casos, os contratos que suportavam as operações

de crédito, a equipa de trabalho de campo não conseguiu .obter informação

documentada que permitisse identificar as condições de concessão de crédito

e a concreta finalidade dos créditos concedidos, porquanto os contratos

disponibilizados não continham essa informação e o BESA não

disponibilizava outra informação e documentação para além dos mesmos,

designadamente, os dossiers de crédito de cada cliente com as respetivas

propostas de crédito e suas aprovações; (x) A indisponibilidade de
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informação sobre os dossiers de crédito de cada cliente era generali7ada a toda

a carteira de crédito do BESA; (x7) A equipa de trabalho de campo não

efetuou a circularização de clientes/mutuários do BESA; (xi:) O BESA não

disponibilizou, em regra, à equipa de trabalho de campo, informação sobre o

tipo de colaterais associados, quando aplicável, aos créditos analisados,

respetiva contratualização e documentação de suporte à sua valorização

(avaliações); (xiii) O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo

informação sobre a situação financeira, económica ou de viabilidade

económica dos mutuários dos créditos analisados, designadamente

demonstrações financeiras; (xiv) O BESA não disponibilizou à equipa de

trabalho de campo, relativamente aos créditos ern carteira (entre os quais os

incluídos na amostra selecionada), informação com desagregação,

relativamente a cada crédito individual, do valor de crédito vencido, juros

vencidos e crédito vincendo; O BESA nãó disponibilizou à equipa de

trabalho de campo, relativamente aos créditos em carteira (entre os quais os

incluídos na amostra selecionada), o detalhe do juro a receber (juro corrido)

por contrato de crédito; (xv) A equipa de trabalho, de campo não conseguiu

validar a situação, em termos de vencimento/incumprimento, dos créditos

analisados à data da sua análise; A .equipa de trabalho de campo não

conseguiu validar, relativamente a cada crédito individual, a existência de

juros vencidos, o respetivo valor, assim como os eventuais dias . de atraso

registado no seu pagamento; (xv)A equipa de trabalho de campo não obteve

informação • sobre o processo de aprovação dos créditos, porquanto as
reuniões do Conselho de Crédito do BESA onde os mesMos eram aprovados

não eram objeto de formalização; (xviz) A equipa de trabalho de campo não

teve 'acesso a informação sobre as responsabilidades dos mutuários dos

créditos analisados junto de outras instituições de crédito; (ii) A equipa de

trabalho de campo realizou a análise individual dos créditos do BESA
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incluídos na amostra selecionada com base, fundamentalmente, cm

informação prestada em reuniàes realizadas com colaboradores .do BESA,

porquanto, em regra, não lhe foi disponibilizada informação documentada

relativa às operações de crédito analisadas, aos respetivos mutuários e,

quando aplicável, às garantias às mesmas associadas; (xix) As informações

prestadas pelos colaboradores do BESA no âmbito reuniões realizadas com a

equipa de trabalho de campo não foram suficientes para concluir a análise

sobre a imparidade dos créditos incluídos na amostra selecionada. (xx) A

equipa de trabalho de campo não obteve informação sobre os créditos

incluídos na amostra selecionada sobre a carteira "Empresas" que permitisse

concluir, globalmente, sobre a adequação da imparidade registada pelo BESA

sobre a referida carteira.

(vi) As informações e/ou documentação, relativa às operações (incluindo

garantias) e/ou mutuários, que a equipa de trabalho de campo não logrou

obter, no âmbito e para efeitos da análise, por amostragem, sobre o

risco/imparidade da carteira de crédito do BESA, relativa aos créditos

induídos na amostra da carteira "Empresas", com referência ao exercício de

2012, eram necessárias para avaliar e poder concluir para efeitos da auditoria

sobre as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BES, sobre a

adequada valorização (imparidade), de acordo com as IFRS (IAS 39), dos

créditos analisados, designadamente: a) para avaliar a existência de prova

objetiva de imparidade dos créditos assóciada, designadamente, aos seguintes

acontecimentos de perda: i) significativa dificuldade financeira do/s

obrigado/s; incumprimento ou relaxe nos pagamentos de juro ou de

capital; o mutuante, por razões económicas ou legais relacionadas com as

dificuldades financeiras do mutuário, oferecer ao imutuário uma concessão

que de outra forma não consideraria; iv) probabilidade do mutuário entrar em

processo de falência ou outra reorganização financeira; b) para estimar o
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valor da imparidade (nomeadamente, apurar a diferença entre a quantia

escriturada dos ativos • e o valor presente dos fluxos de caixa futuros
estimados), caso se concluísse — se se tivesse elementos que permitissem fazê-

lo — existir prova objetiva de imparidade dos créditos analisados; c) para
concluir, com base nas análises referidas nas alíneas a) e b) supra, sobre a

adequação (à luz das IFRS/IAS 39), do valor de imparidade registado pelo

BESA relativamente aos créditos em carteira.

(vii) O valor da carteira de crédito denominada "Empresas" (3,1 mil milhões de

USDUSD, em 30 de setembro de ,2012), era (significativamente) superior à

materialidade global definida pela KPMG no âmbito e para efeitos da

auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas de 2012 do BES

22.000.000,00).

(viii)A Arguida tinha conhecimento dos factos supra descritos.

c) A KPMG Angola [representada por Inês Filipe] e a KPMG [representada por

Fernando Antunes], analisaram, para efeitos da auditoria sobre as demonstrações

consolidadas de 2012 do.BES, a situação, em termos de risco e/ou imparidade, de

créditos do BESA com valor significativo compreendidos na carteira denominada

"Private?" (e/ou"Administração"). Nomeadamente: •

d) A KPMG Angola e a KPMG analisaram, no âmbito e para efeitos da auditoria

sobre as contas consolidadas de 2012 do BES, a situação, em termos de risco

e/ou imparidade, dos créditos detidos pelo BESA sobre os clientes

e) Os créditos reconhecidos pelo BESA sobre os clientes

estavam
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compreendidos no conjunto de créditos que a KPMG documentou nos seus

papéis de trabalho (maxime, no memorando relativo à videoconferência realizada,

em 25 de fevereiro de 2013, entre Fernando Antunes e Inês Filipe) tratarem-se

dos 30 maiores créditos do BESA a clientes.

f) De acordo com informação que foi analisada pela KPMG Angola e pela KPMG,

os referidos créditos apresentavam, a 31/12/2012;os seguintes valores:

crédito no valor de 135.001 milhares de USD;

crédito no valor de 133.576 milhares de USD; crédito no

valor de 120.001 milhares de USD; crédito no

valor de 66.242 milhares de USD; crédito no

valor de 159.541 milhares de USD; Crédito no valor de 148.359

milhares de USD; crédito no valor de 100.182 milhares de

USD; crédito no valor de 100.182 milhares de USD;

crédito no valor de 80.000 milhares de USD;

crédito no valor de 75.153 milhares de USD.

g) De acordo cdm informação que foi analisada pela KPMG Angola e pela KPMG,

nenhum dos referidos créditos tinha colaterais associados e/ou identificados.

h) A KPMG Angola e a KPMG analisaram a situação, em termos de
risco/imparidade, dos créditos reconhecidos pelo BESA sobre os seguintes

clientes:

i) Os créditos do BESA relativos aos clientes

estavam compreendidos no

conjunto de créditos que a KPMG documentou nos seus papéis de trabalho

(maxime, no memorando relativo à videoconferência realizada, em 25 de fevereiro
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de 2013, entre Fernando Antunes e Inês Filipe) tratarem-se dos 30 maiores

créditos dó BESA a clientes.

De acordo com informação que foi analisada pela KPMG Angola e pela KPMG,

os referidos créditos apresentavam, a 31/12/2012, os seguintes valores e

colaterais associados: crédito no valor de 163.526

milhares de USD, com colaterais associados valorizados em 225.000 milhares de

USD; crédito no valor de 162.326 milhares de USD,

com colaterais associados valorizados em. 205.596 milhares de USD;

crédito no valor de 162.190 milhares de 'USD, com

colaterais associados valorizados em 183.170 milhares de USD;

crédito no valor de 161.691 milhares de USD, com

colaterais associados valorizados em 258.499 milhares de USD;

crédito .no valor de 120.000 milhares de USD, com colaterais associados

valorizados em 152.000 milhares de USD;

crédito no valor de 100.009 milhares de USD, com colaterais associados

valorizados em 126.741 milhares de USD; crédito no

valor de 78.344.000,00 USD, com colaterais associadós valorizados em 100.700

milhares de USD; crédito no valor de 69.668 milhares de

USD, com colaterais associados valorizados ern 90.610 milhares de USD;

k) Os créditos reconhecidos pelo BESA sobre os clientes

estavam

compreendidos no conjunto de créditos que a KPMG documentou nos seus

papéis de trabalho (maxime, no memorando relativo à videoconferência realizada,

em 25 de fevereiro de 2013, entre Fernando Antunes e Inês Filipe) tratarem-se

dos 30 maiores créditos do BESA a clientes.

1) A KPMG Angola não teve acesso, no âmbito e para efeitos da análise efetuada

sobre o risco e/ou imparidade dos créditos reconhecidos pelo BESA sobre os

clientes
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aos respetivos dossiers de crédito (incluindo às propostas de

crédito e suas aprovações), a informação sobre a concreta finalidade/destinação

dos créditos concedidos, a informação sobre os acionistas e/ou beneficiários

económicos efetivos das sociedades mutuárias, a informação sobre o objeto social

e/ou atividade dessas sociedades, a informação sobre a respetiva situação

financeira, económica e/ou de viabilidade económica, a informação e/ou

documentação sobre (eventuais) garantias aos mesmos associadas; a informação

e/ou documentação que permitisse identificar eventuais restruturações dos

mesmos (e respetivos termos), a informação que permitisse validar a existência de

juros vencidos (e não pagos) aos mesmos associados.

m) A informação e/ou documentação, relativa aos clientes

e aos créditos

aos mesmos associados, a que a KPMG Angola não teve acesso, era necessária

para avaliar e poder concluir sobre a sua adequada valorização (imparidade), de

acordo com as IFRS (IAS 39).

n) O valor, individual e global, dos créditos detidos pelo BESA sobre os clientes

S.A." era (significativamente) supei:ior à materialidade global definida pela KPMG

no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do BES (Eur 22.000.000,00).

o) A KPMG Angola também não teve acesso a. contratos que suportassem os

créditos reconhecidos pelo BFSA sobre os clientes

cujo

valor global, a 31/12/2012, ascendia a 663.417 milhares de USD.
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p) A KPMG Angola não levou a cabo procedimentos de confirmação externa dos

saldos reconhecidos pelo BESA relativos aos clientes

(designadamente, a circularização desses clientes)..

q) A KPMG Angola não teve acesso, no âmbito e para efeitos da análise sobre o

risco/impáridade dos créditos do • BESA relativos aos clientes

: a informação sobre o

objeto social e/ou atividade económica das respetivas sociedades mutuárias, sobre

os seus acionistas e/ou beneficiários económicos efetivos, a informação que

permitisse avaliar a respetiva situação firianceira e/ou de viabilidade económico-

financeira e 'concluir sobre a respetiva capacidade para reembolso dos créditos

concedidos pelo BESA, a informação e/ou documentação que permitisse

identificar eventuais restruturações dos mesmos (e respetivos termos), 'validar a

existência de crédito vencido e de juros vencidos (e não pagos) aos mesmos

associados; a informação e documentação sobre os colaterais aos mesmos

associados que permitisse validar a sua existência e titulariçlade/validade, bem

como suportar a valorização que lhes havia sido atribuída pelo BESA.

r) A KPMG Angola não teve acesso, no âmbito e para efeitos da análise sobre o

risco/imparídade dos créditos do BESA sobre os clientes

i) aos

respetivos dossiers de crédito (incluindo às propostas de crédito e respetivas

aprovações), a informação sobre os acionistas e/ou beneficiários económicos

efetivos das sociedades iii) a informação sobre a sua

situação financeira e/ou de viabilidade económica que permitisse concluir sobre a

respetiva capacidade para reembolso dos créditos concedidos pelo BESA.
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s) A KPMG Angola não obteve e não analisou, no âmbito e para efeitos da análise

sobre o risco/imparidade dos referidos créditos, informação sobre as operações

(incluindo garantias) e respetivos mutuários que permitisse avaliar e concluir, com

referência a 31/12/2012, sobre a sua adequada valorização, de acordo com as

• IFRS (IAS 39).
t) A Arguida tinha conhecimento dos factos supra descritos.

Apesar de ter conhecimento dos factos supra descritos (respeitantes à análise

efetuada, no âmbito da auditoria sobre o BESA, sobre a imparidade da carteira de

crédito denominada "empresas" e dos créditos identificados compreendidos na

carteira de crédito denominada private), a Arguida concluiu não existir risco quanto

à recuperabilidade e/ou inadequada valorização (imparidade) dos referidos

créditos compreendidos na carteira private, e que a imparidade registada pelo

BESA para efeitos de reporte BES (de acordo com as IFRS) era adequada, com

base na informação, prestada pela KPMG Angola, sobre declarações prestadas

pela Comissão Executiva, nomeadamente que a Comissão Executiva e a Direção

de Risco de Crédito do BESA declararam à KPMG Angola que não existiam

situações incluídas na carteira suscetíveis de colócar em causa a recuperabilidade

do valor do crédito concedido pelo BESA, e que as situações de falta de

completude ao nível dos dossiers de crédito estavam essencialmente relacionadas

com créditos concedidos a entidades de interesse relevante para a economia local,

pelo que não haveria qualquer risco quanto à recuperabilidade dos mesmos.

Mais se apurou que, no âmbito da auditoria realizada, com referência ao exercício de

2012, sobre o componente BESA (para efeitos da auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do Grupo BES):

(i) A equipa de trabalho de campo e a KPMG Angola não tiveram acesso, no

âmbito e para efeitos da revisão efetuada sobre a carteira de crédito do BESA
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com vista a conduit sobre a adequação da imparidade registada por esse banco

(para efeitos de reporte ao BES, de acordo com as IFR,S), a informação e/ou

documentação, relativa às operações (incluindo garantias) e mutuários dos

créditos analisados, que era necessária para avaliar e poder concluir sobre a

adequação da imparidade registada sobre o crédito concedido, de acordo com as

IFRS (IAS 39).

A Arguida não obteve, por si e/ou através da ICPMG Angola, prova de

auditoria, apropriada e suficiente, suporte à adequada valorização, de acordo

com as normas internacionais de contabilidade (IFRS/IAS 39), do "crédito a

clientes". do componente BESA, com referência a 2012: i) quer porque a

informação não disponibilizada pelo BESA à equipa de trabalho de campo e à

KPMG Angola, no âmbito e para efeitos da revisão efetuada sobre a respetiva

carteira de crédito, era necessária para avaliar e poder concluir sobre a adequação

do valor da imparidade registada por esse banco (para efeitos de reporte ao

BPS), ii) quer porque as declarações prestadas pela Comissão Executiva e Área

de risco do BESA (à ICPMG Angola) e a revisão analitica efetuada sobre os

indicadores de risco do BESA não cram suficientes para reduzir o risco de'

auditoria a um nível aceitavelmente baixo;

A Arguida não obteve, por si e/ou através da I<PMG Angola, prova de

auditoria, apropriada e suficiente, que permitisse concluir pela (in)existência de

distorções materialmente relevantes sobre as asserções "existéncid', "integralidade"

e "direitos e obngafies" do "crédito a clientes"do componente BESA: i) quer porque

não foi possível aceder, relativamente a créditos com uma dimensão material,

nuns casos os contratos celebrados com os mutuários e, noutros casos,

informação sobre as condições da sua renovação; quer porque não foram

efetuados procedimentos de confirmação externa dos saldos reconhecidos pelo

BESA iii) nem realizadas outras análises sobre os fluxos financeiros associados
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aos créditos concedidos (desembolsos e reembolsos) que permitissem concluir

sobre o saldo em dívida em 31/12/2012;

Contudo e ainda assim, a Arguida emitiu, 4 de março de 2013, a Certificação Legal

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

BES referentes ao exercício de 2012, na qual fez constar, sem reservas, a opinião de que as

referidas demonstrações "apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos

materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do BES, o resultado consolidado das suas

operações, o rendimento integral consolidado, as alterações no capitais próprios consolidados, e os fluxos

consolidados de caixa dessa entidade, em conformidade com as .IPW, tal como adoptadas na União

Europeia e a informação nelas constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e licita".

A Arguida não obteve, relativamente ao "crédito a clientes" do.componente BESA,

prova de auditoria, apropriada e suficiente, sobre as asserções "existência", "integralidade",

"direitos e obrigações" e "valorização", que permitisse suportar a opinião por si emitida na

Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012.

Com a conduta supra descrita, a Arguida violou o di,sposto no §19 das NTRA e no

§4 da DRA 510.

No que tange ao elemento subjectivo, logrou apurar-se que a arguida agiu livre,

deliberada e conscientemente bem sabendo: o nível de materialidade que definha para a

execução da auditoria sobre a componente, o valor da rubrica "crédito a clientes"

considerado pelo BES nas demonstrações financeiras consolidadas (de 5.262.662 milhares

de euros), o valor de provisões acumulada para créditos de liquidação duvidosa e vencida, o

valor da imparidade registada pelo BESA (no balanço reportado ao BES para efeitos de
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consolidação), que a KPMG Angola identificou a inadequada valorização (imparidade) do

crédito a clientes do BESA como um risco siirlificativo de distorção material; que a equipa

de trabalho de campo e a KPMG Angola não tiveram acesso, no.âmbito e para efeitos da

revisão efetilada sobre a carteira de crédito do BESA com vista a concluir sobre a

adequação da imparidade registada por esse banco (para efeitos de reporte ao BES, de

acordo com as 'FRS), a informação e/ou documentação, relativa às operações (incluindo

garantias) e mutuários dos créditos analisados, que era necessária para avaliar e poder

concluir sobre a adequação da imparidade registada sobre o crédito concedido, de acordo

com as IFRS (IAS 39); que concluiu, com base em declarações prestadas pela Comissão

Executiva e pela Area de Risco do BESA à KPMG Angola, pela adequada valorização

(imparidade) do crédito a clientes do "componente BESA"; que, pelo menos desde 2011,

existiam noticias divulgadas pela Comunicação Social que associavam o então Presidente da

Comissão Executiva do BESA, a processos relacionados com fraude e branqueamento de

capitais; que ao ter concluído pela adequada valorização (imparidade) do crédito a clientes

do "componente BESA", com base na informação que lhe foi transmitida pela KPMG

Angola sobre as declarações prestadas pela Comissão Executiva e pela Área de Risco do

BESA, não aplicou um nível apropriado de ceticismo profissional; que não obteve, por si

e/ou através da KPMG Angola, prova de auditoria, apropriada e sUficiente, de suporte à

adequada valorização, de acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS/IAS

39), do "crédito a clientes" do componente BESA, com referência a 2012: i) quer porque a

informação não disponibilizada pelo BESA à equipa de trabalho de campo e à• KPMG
Angola, no âmbito e para efeitos da revisão efetuada sobre a respetiva carteira de crédito,

era necessária para. avaliar e poder concluir sobre a adequação do valor da imparidade

registada por esse banco (para efeitos de reporte ao BES), quer porque as declarações

prestadas pela Comissão Executiva e Área de risco do BESA (à KPMG Angola) e a revisão

analítica efetuada sobre os indicadores de risco do BESA não eram suficientes para reduzir

o risco de auditoria a um nível.àceitavelmente baixo; que não obteve, or si e/ou através da

KPMG Angola, prova de auditoria, apropriada e suficiente, que permitisse concluir pela

869



Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
1°Juízo — J1

PrDo Municipio, Ed Ex -Escola Prática de Cavalaria
2005-345 Santarém

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

Proc. n.° 290/ 20.2YUSTR

(in)existência de distorções materialmente relevantes sobre as asserções "existêncid',

"inteffalidade" e "direitos e obri,gações" do "crédito a clientes" do componente BESA: i) quer

porque não foi possível aceder, relativamente a créditos com uma dimensão material, nuns

casos os contratos celebrados com os mutuirios e, noutros casos, informação sobre as

condições da sua renovação; quer porque não foram efetuados procedimentos de

confirmação externa dos saldos reconhecidos pelo BESA nem realizadas outras análises

sobre os fluxos financeiros associados aos créditos concedidos (desembolsos e reembolsos)

que permitissem concluir sobre o saldo ern dívida em 31/12/2012; que não incluiu uma

reserva (por limitação de âmbito) na opinião por si emitida na Certificação -Legal das

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

referentes ao exercício de 2012, decorrente de não ter sido possível obter e analisar

informação que permitisse concluir sobre (i) a adequada valorização, de acordo com as

IFRS, do crédito a clientes do BESA que foi relevado na rubrica "crédito a clientes" do

balanço consolidado do BES, (ii) os efeitos, ao nível das demonstrações financeiras

consolidadas do BES, dos ajustamentos que poderiam ter-se revelado necessários caso a

referida informação tivesse sido obtida e analisada; e que, emitiu, em 4 de março de 2013, a

Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas do BES ,referentes ao exercício de 2012, afirmando que estas "apresentam de

forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira

consolidada do BES, o resultado consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as

alterações no capitais próprios consolidados, e os. fluxos consolidados de caixa dessa entidade, em

conformidade com as /FRS, tal como adoptadas na União Europeia e a informação nelas constante é

completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e licita".

Verificam-se, assim, os elementos objectivo e subjectivo da norma infradonal.
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Nos termos do artigo 22.°, n.° 1.0 alínea b) dos Estatutos do CNSA, em vigor à data

dos factos: "/ - Constitui contra -ordenação grave, punível com coin:a entry (eutv) 10 000 e (euro) 50

000, a violação: b)De norms de auditoria emitidas por autoridade competente".

A violação do disposto no §19 das NTRA e no §4 cia. DRA 510 constitui

contraordenação grave por força do artigo 22.°, n.° 1.° alínea b) dos Estatutos do CNSA.

Por outro ladó, o artigo 3.°, zi.° 1 do Regulamento da CMVM n.° 6/2000, em vigor à

data da prática dos factos, estabelece que "0 auditor deve cumprir todas as 11011MS

técnicas de revisão e de auditoria aprovadas ou reconhecidas pela Ordem dos
Revisores Oficiais de Contas."

Nos termos do disposto no artigo 400.°, alínea a) do CdVM. la] violação de deveres não

referidos nos artigos anteriores, mas consagrados neste Código ou noutros diplomas, a que se refire o n.° 3 do

artigo 388°, constitui: a)[c]ontraordenação menos graft?'.

Com a sua conduta, a Arguida violou o disposto no artigo 3.°, n.° 1 do Regulamento

da CMVM n.° 6/2000, conjugado. com o.§19 das NTRA e no §4 da DRA 510

Nos termos do disposto no artigo 40(10, alínea a), do CdVM:"[a]  violação de deveres não

referidos nos artigos anteriores, mas covsagrados neste Código ou noutros diplomas, a que se refere o n.° 3 do

artigo 388°, constitui: a)Montraordenação menos gray?'.

A violação do disposto no §19 das NTRA e no §4 da DRA 510, constitui uma violação

do artigo 3.°, n.° 1 do Regulamento da CMVM n.° 6/2000, o que constitui contraordenação

menos grave por força do artigo 400f, alínea a), do CdVM, conjugado corn o artigo 388.°,

n.° 3, primeira parte do Cd-VIVI.
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As contraordenações menos graves, à data dos factos, são sancionáveis com coima de

€ 2.500,00 a € 500.000,00 nos termos do artigo 388.°, n.° 1, alínea c) do CdVM.

b. Da prova de auditoria obrita quanto à razoabilidade do montante dos proveitos de

crédito reconhecidos pelo BESA nos resultados do exercício de 2012 (factos 299-317 da decisão

recorrida)

De acordo com o disposto no §A2 da ISA 500:

"A maior parte do trabalho do auditor na formação da sua opinião consiste em obter e avaliar

prova de auditoria. Os procedimentos de auditoria para obter prova de auditoria podem incluir, além da

indagação, a inspecção, a observação, a confirmação, o recálculo, a reexecução e procedimentos analíticos,

muitas vees nalguma combinação. Se bem que a indagação possa proporcionar importante

prova de auditoria e possa mesmo produzir prova de uma distorção, em geral não

proporciona por si só suficiente prova de auditoria sobre a ausência de uma
distorção material ao ayel de asserção nem sobre a eficácia operacional dos
controlos."

Estabelece o §49 da DRA 400:

'Quanto maior for a avaliação do risco inerente e do risco de controlo mais prova

da revisão/auditoria deve o revisor/auditor obter a partir do execução de
procedimentos substantivos. Quando o risco inerente e o risco de controlo forem

ambos avaliados como altos, o revisor/auditor necessita de considerar se os

procedimentos substantivos podem ou não proporcionar prom de revisão/auditoria

para teduzir o risco de deteção e por conseguinte, o risco de revisão/auditoria, a

um 'livel aceitavelmente baixo. Quando o revisor/auditor determina que o risco de deteção

respeitante a littla asserção contida nas demonstrações financeiras em relação a um

saldo de conta ou classe de transacções materialmente relevante não pode ser
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reduzido a um nível aceitavelmente baixo, o revisor/auditor deve expressar uma

opinião com reservas ou uma escusa de opinião."

O artigo 3.°, n.° 1 do Regulamento da CMVM n.° 6/2000, em vigor à data da prática

dos factos, estabelece que "0 auditor deve cumprir todas as normas técnicas de revisão e de auditoria

aprovadas ou reconhecidas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas."

Apurou-se, com interesse para o que ora se aprecia, que:

a) O BES reconheceu, na rubrica "juros é rendimentos similares" da respetiva

demonstração de resultados consolidados, com referência a 31/12/2012,

proveitos do período (P&L) associados ao crédito a clientes do "componente

BESA", no valor de 549.337 milhares de euros.

b) O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo e à KPMG Angola

informação sobre a sua carteira de crédito com desagregação, relativamente a cada

crédito individual, entre valor de crédito e juros, vencidos e vincendos.

c) O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo e à KPMG Angola

informação 'sobre o detalhe dos juros a. receber por contrato do crédito,

compreendendo i) as operações de crédito a que respeitavam, ii) a respetiva taxa

de juro, iii) o montante do crédito, iv) datas de pagamento dos juros e v)

in formação sobre o vencimento.

d) A equipa de trabalho de campo e a KPMG Angola não conseguiram, face à não

disponibilizaçâ'o pelo BESA da informação referida nos pontos 305 e 306 dos

factos provados supra, efetuar o recálculo (teste substantivo) dó juro corrido

associado à carteira de crédito do BESA, conforme planeado pela KPMG Angola.

e) A equipa de trabalho de campo e a KPMG Angola não efetuaram o recálculo

(teste substantivo) do juro reconhecido em resultados associado à carteira de

crédito do BESA, nem outros procedimentos alternativos de detalhe.

f) A KPMG tinha conhecimento dos factos supra descritos.
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g) Ao não efetuarem testes de detalhe para aferir a exatidão do valor do juro

associado à carteira de crédito do BESA, entre os quais o recálculo do valor do

juro, a equipa de trabalho de campo e a KPMG Angola não obtiveram prova de

auditoria, apropriada e sufidente, de suporte à adequação i) do montante do juro

corrido reconhecido pelo BESA no respetivo balanço (asserções "existkcid',

"integralidack" e"direitos e obrigações") e do montante dos juros reconhecidos pelo

BESA nos respetivos resultados do exercício (asserções "existkcid',"intecgralidade"

e"mensuratãd').

h) A Arguida não obteve, por si e/ou através da KPMG Angola, prova de auditoria,

apropriada e suficiente, de suporte à adequação do montante do juro

reconhecido pelo BESA nos respetivos resultados do exercício (remetidos

ao BES para efeitos de consolidação).

i) O valor dos proveitos de crédito (juros) reconhecidos pelo BESA, na respetiva

demonstração de resultados do exercício de 2012 (remetida ao BES para efeito de

consolidação), era (significativamente) superior à materialidade global definida

pela KPMG no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as desmonstrações

financeiras consolidadas de 2012 do BES (€ 22.000.000,00).

Mais se apurou que, no âmbito da auditoria realizada, com referência ad exercício de

2012, sobre o componente BESA (para efeitos da auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do Grupo BES):

a) A equipa de trabalho de campo e a KPMG Angola não conseguiram, no âmbito

da auditoria efetuada sobre o componente BESA com referência a 2012 (para

efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeira consolidadas do BES),

obter informação de suporte, suficiente e apropriada, para testar e conduit sobre a

razoabilidade do montante de proveitos de crédito reconhecidos pelo BESA nos

resultados do exercício de 2012, para efeitos da auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do BES;
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b) A KPMG não obteve, por si e/ou através da KPMG Angola, relativamente ao

montante de proveitos de crédito reconhecido pelo BESA em resultados do

exercício, e que foi objeto de consolidação das demonstrações financeiras

consolidadas do BES, prova de auditoria, apropriada e suficiente; sobre as

asserções "existêncid),"intesralidade" e "mensuração", de forma a suportar . a opinião

por si emitida na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as

demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012.

No entanto e apesar disso, a Arguida emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação

Legal das Contas e Relatório de Auditoria e sobre as demonstrações financeiras

consolidadas -do BES referentes .ao exercício de 2012, no qual fez constar, sem reservas, a

opinião de as mesmas "apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos

materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do- BES, o resultado consolidado das suas

operações, o rendimento integral, consolidado, as alterações no capitais pro'prios consolidados, e os fluxos

consolidados de caixa dessa entidade, em .conformidade com as 1FRS, tal como adoptadas na União

Europeia e a informação nelas constante é completa, verdadeira, atua‘ clara, objetiva e licita".

A Recorrente não obteve prova de auditoria, apropriada e .suficiente, sobre a

adequação do valor dos proveitos de crédito reconhecidos pelo BESA na respetiva

demonstração de resultados (remetida ao BES para efeitos de consolidação), de forma a

suportar a opinião por si emitida sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES

referentes ao exercício de 2012.

Com a sua conduta, a Arguida violou o disposto no 519 das NTRA e no §4 da DRA

510. Com a sua conduta, a Arguida violou o disposto no artigo 3.°, n.° 1. do.Regulamento

da CMVM n.° 6/2000, conjugado com o.§19 das NTRA e no -§4 da DRA 510.

No que tange ao elemento subjectivo, resulta dos factos provados que a Arguida sabia que:
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(i) O BES reconheceu, na rubrica "juros e rendimentos similares" da respetiva

demonstração de resultados consolidados, com referência a 31/12/2012,

proveitos do período (P&L) associados ao crédito a clientes do "componente

BESA", no valor de 549.337 milhares de euros;

(ii) A KPMG Angola não efetuou procedimentos de auditoria, nem obteve

informação, que permitissem ultrapassar, para efeitos da auditoria sobre as

demonstrações financeira consolidadas do BES, a falta de informação de

suporte, suficiente e apropriada, para concluir acerca da razoabilidade dos

Proveitos de Crédito reconhecidos pelo BESA em resultados do exercício, que

iria dar lugar [e deu] a uma reserva no parecer do auditor independente da

KPMG Angola sobre as demonstrações financeiras do BESA referentes a

2012.

(iii) A equipa de trabalho de campo e a KPMG Angola não conseguiram, no

âmbito da auditoria efetuada sobre o componente BESA com referência a

2012 (para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeira consolidadas

do BES), obter informação de suporte, suficiente e apropriada, para testar e

concluir sobre a razoabilidade do montante de proveitos de crédito

reconhecidos pelo BESA nos resultados do exercício de 2012, para efeitos da

auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES;

(iv) O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo e à KPMG Angola

informação sobre a sua carteira de crédito com desagregação, relativamente a

cada crédito individual, entre valor de crédito e juros, vencidos e vincendos;

(v) O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo e à KPMG Angola

informação sobre o detalhe dos juros a receber por contrato do crédito,

compreendendo i) as operações de crédito a que respeitavam, ii) a respetiva

taxa de juro, iii) o montante do crédito, iv) datas de pagamento dos juros e v)

informação sobre o vencimento;
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(vi) A equipa de trabalho de campo e a KPMG Angola não conseguiram, face à

não disponibilização pelo BESA da intorm2ção referida nos pontos 305 e306,

efetuar o recálculo (teste substantivo) do juro corrido associado à carteira de

crédito do BESA, conforme planeado pela KPMG Angola;

(vii) A equipa de trabalho de campo e a KPMG Angola não efetuaram o recálculo

(teste substantivo) do juro reconhecido em resultados associado à carteira de

crédito do BESA, nem outros procedimentos alternativos de detalhe;

(viii) A ,realização, pela equipa de trabalho de campo e/ou pela KPMG Angola, de

testes de detalhe para aferir a exatidão do valor do juro associado à carteira de

crédito do. BESA, entre os quais o recálculo do valor do juro, era necessária

para obter prova de auditoria, apropriada e suficiente, sobre a adequação i) do

montante do juro corrido reconhecido pelo BESA no respetivo balanço

(asserções "existência", "integralidade" e "direitos e obrigações") e ü) do

montante dos juros reconhecidos pelo BESA nos respetivos resultados do

exercício (asserções "existência", "integralidade" e "mensuração");

(ix) O valor dos proveitos de crédito Ouros) reconhecidos pelo BESA, na respetiva

demonstração de resultados do exercício de 2012 (remetida ao BES para èfeito

de consolidação), era (significativamente) superior à materialidade global

definida pela KPMG no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as

desmonstrações financeiras consolidadas de 2012 do BES;

(x) Não obteve, por si e/ou através da KPMG Angola, prova de auditoria de

suporte à adequação .do montante do juro reconhecido pelo BESA nos

respetivos resultados do exercício (remetidos ao BES para efeitos de

consolidação);

(xi) Emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria e sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES

referentes ao exercício de 2012, afirmando que estas "apresentam de forma
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verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira

consolidada do BES, o resultado consolidado das suas operações, o rendimento integral

consolidado, as alterações no capitais Proplios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa

dessa entidade, em conformidade com as IFRS.

a. Da prova de auditoria de suporte às asserções «existência, direitos e obrigações e

valorização» relativamente a um conjunto de imóveis do Banco BESA, no valor de

11.991.244 milhares de AOA (factos 389-414 da decisão recorrida)

Com interesse para o que agora se aquilata, demonstrou-se que:

a) O BESA relevou na rubrica Col)óreo (em curso)" do seu balanço

(elaborado segundo o CONTIF) a 31/12/2012, pelo montante global de

7.190.235 milhares de AOA (56.896 milhares de euros, considerando a taxa de

câmbio EUR/AOA: 126,37500), os seguintes imóveis: a) terreno com a descrição

"A/tip/an — Cacuaco"; b) terreno com a descrição "A/tip/an — Kwana Sul"; c)

terreno com a descrição "A/tip/an — Talatoner; d) terreno com a descrição"A/tip/an

— Malange"; e) terreno com a descrição "A/tip/an — Ulge"; f) terreno com a

descrição "Aliplan - KivafTz Norte"; g) terreno com a descrição "Alt iplan — Húila",

h) terreno com a descrição "Aliq)lan — Monco"; i) terreno com a descrição

"A/tip/an — Kuando Kubango".

b) O referido conjunto de imóveis foi relevado no balanço do BESA remetido ao

BES e por este considerado para efeitos de preparação das respetivas

demonstrações financeiras consolidadas referentes a 2012.

c) O BES relevou os referidos imóveis no seu balanço consolidado referente ao

exercício de 2012. (cf. ponto 391 dos factos provados)
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d) O valor pelo qual os referidos imóveis se encontravam relevados no balanço do

BESA, e pelo qual foram relevados no balanço consolidado do BES referente a

2012, era superior ao nível de materialidade global definido peia KPMG no

âmbito e para efeitos da auditoria às contas consolidadas do BES

22.000.000,00).

e ) O BESA relevou na rubrica "Outros Valores — Devedores Diversos" do seu balanço

(elaborado segundo o CONTIF) a 31/12/2012, um saldo, corn a descrição

"ESCOM", no valor de 4.801.009 milhares de AOA (37.849 milhares de euros,

considerando a taxa de câmbio EUR/AOA: 126,37500).

f) O referido ativo foi relevado no balanço do BESA remetido ao BES e por este

considerado para efeitos de preparação das respetivas demonstrações financeiras

consolidadas referentes a 2012.

g) O BES relevou o referido saldo no seu balanço consolidado referente ao exercício

de 2012.

h) O valor pelo qual o referido ativo (com a descrição `.`ESCOM") se encontrava

relevado no balanço do BESA, e pelo qual foi relevado no balanço consolidado

do BES referente a 2012, era superior ao nível de materialidade global definido

pela KPMG no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as contas consolidadas do

BES referentes ao exercício de 2012 (€ 22.000.000,00).

i) No âmbito da auditoria sobre a informação financeira preparada pelo BESA, com

referência 2012, para efeitos da auditoria às contas consolidadas do BES, o BESA

não disponibilizou à equipa de trabalho de campo e/ou à KPMG Angola,

relativamente ao conjunto de imóveis relevados na rubrica"Imobilizado Corpóreo (em

curso)" do balanço do BESA, pelo valor de 7.190.235 milhares de AOA (composto

pelos imóveis "A/tOlan — Cacuaco", "AltOlan — Kivanza Sul', "A/tip/an Talatond',

"A/tip/an — Malang", "Altiplan‘— Ulge", "Alp/an - Ktvanza Norte", "AltOlan

— Moxico" e "A/tip/an — Kuando Kubango"), quaisquer escrituras,

contratos -promessa de compra e venda, Certidões de Registo Predial ou outra
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documentação que permitisse validar e/ou comprovar: a) a sua existência, b) a

respetiva titularidade pelo BESA, c) o seu valor de aquisição e d) as suas

características (como seja, as suas áreas).

j) A equipa de trabalho de campo não conseguiu apurar a localização dos referidos

imóveis, porquanto não dispunha de contratos e/ou registos de propriedade.

k) A equipa de trabalho de campo não efetuou, no âmbito da mesma auditoria,

relativamente ao mesmo conjunto de imóveis, procedimentos de inspeção física,

com vista a validar a respetiva existência.

1) No âmbito e para efeitos da mesma auditoria, o BESA não disponibilizou à

equipa de trabalho de campo e/ou à KPMG Angola, relativamente a esse

conjunto de imóveis, quaisquer avaliações dos mesmos.

m) No âmbito da auditoria efetuada sobre a informação financeira preparada pelo

BESA, para efeitos da auditoria às contas consolidadas de 2012 do BES, o BESA

não disponibilizou à equipa de trabalho de campo e/ou à KPMG. Angola

contratos e/ou registos que permitissem associar o saldo com a descrição

"ESCOM" (relevado na rubrica "Outros Valores — Devedores Diversos" do
balanço do BRSA, pelo valor de 4$01.009 milhares de AOA) a qualquer imóvel.

n) No âmbito e para efeitos da referida auditoria, o BESA não disponibilizou à

equipa de trabalho de campo e/ou à KPMG Angola, relativamente ao referido

ativo, documentação e/ou informação de suporte (i) à sua existência, (ii) à sua

titularidade pelo BESA e (iii) à sua adequada valorização.

o) No âmbito da referida auditoria, a equipa de trabalho de campo efetuou visitas

físicas aos diversos pisos do "Edifício ESCOM", não tendo conseguido identificar

a que piso se referia a descrição "Escom" constante dos registos (internos) do

BESA.

p) No âmbito da mesma auditoria, a equipa de trabalho de campo solicitou ao BESA

uma justificação para o reconhecimento do referido ativo, não tendo essa

justificação sido apresentada pelo BESA. (cf. ponto 407 dos factos provados)
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q).A Arguida tinha conhecimento dos factos supra descritos.

Contudo e, não obstante, a Recorrente certificou, em 4 de março de 2013, nos

.termos acima referidos as contas consolidadas do BES, referentes ao exercício de 2012.

A Recorrente não obteve prova de auditoria, apropriada (qualidade e relevância) e

suficiente (quantidade), documentada nos seus papéis de trabalho, para suportar a opinião

por si emitida sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES. referentes ao

exercício de 2012. A Arguida nãc, obteve, relativamente ao conjunto de "imóveis" do

BESA no valor de 11.991.244 milhares de AOA, prova de auditoria apropriada (qualidade e

relevância) e suficiente (quantidade), documentada nos seus papéis de trabalho, de suporte

às asserções "existência", "direitos e obrigações" e "valorização".

No que concerne ao elemento subjectivo, demonstrou-se que, atuando livre e

deliberadamente, Recorrente bem sabia que:

a) O BES relevou no balanço incluído nas suas demonstrações financeiras

consolidadas referentes a.2012, o conjunto de imóveis que o BESA relevou na

rubrica Imobilkado CotPreo (em curso)" do seu balanço referente ao exercício de

2012, pelo valor global de 7.190.235.000 AOA, e que incluía os imóveis (i) terreno

"A/tip/an — Cacuaco'l, (â) terreno "A/tip/an — Ktvana Sul', (iii) imóvel/terreno

"A/tip/an —Talatona", (iv) terreno "A/tip/an — Malange", (v) terreno "A/tip/an — Ulge",

(4) terreno "A/plan - Kniana Norte"; (vii) terreno "A/tip/an — Húila", (viii) terreno

— Moxico", e (ix) terreno"Altiplan — Kuando Kubango";

b) O BES relevou no balanço incluído nas suas demonstrações financeiras

consolidadas referentes a 2012, o ativo que o BESA relevou na rubrica "Outros

Valores — Devedores Diverso?' do seu balanço referente ao exercício de 2012, pelo

valor de 4.801.009 milhares de AOA, com a descrição "ESCOM";
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c) O conjunto de imóveis/ativos relevados no balanço do BESA pelo valor de

11.991.244 milhares de AOA, relativamente aos quais a KPMG Angola informou,

face à insuficiente informação sobre a respetiva existência, titularidade e

valorização, não poder pronunciar-se sobre a razoabilidade. do referido montante,

era composto por: (i) o conjunto de imóveis relevados na rubrica "Imobilkado

Corpóreo (em curso)" do balanço do BESA, pelo valor global de 7.190.235.000,00

AOA; (it) o saldo, com a descrição "ESCOM", relevado na rubrica"Outros Valores

— Devedores Diversos" do balanço do BESA, pelo valor de 4.801.009 milhares de

AOA;

d) O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo e/ou KPMG Angola,

relativamente ao conjunto de imóveis relevados na rubrica"Imobilkado Corpóreo (em

curso)"do balanço do BESA, pelo valor global de 7.190.235 milhares de AOA, (a)

quaisquer escrituras, Contratos Promessa de Compra e Venda, Certidões de

Registo Predial ou outra documentação que permitisse validar e/ou comprovar a

sua existência, a sua titularidade pelo BESA, o valor de aquisição dos imóveis e as

suas características; (b) quaisquer avaliações dos mesmos;

e) A KPMG Angola não efetuou, relativamente a esse conjunto de imóveis,

procedimentos de inspeção fisica, com vista a validar a respetiva existência,

porquanto desconhecia a concreta lorli7ação dos mesmos; O BESA não

disponibilizou à equipa de trabalho de campo e/ou à KPMG Angola,

relativamente ao ativo com a descrição "ESCOM", documentação e/ou

informação de suporte: i) à existência desse ativo (com a descrição "Escom"); à

sua titularidade pelo BESA; iii) à sua adequada valorização;

f) A KPMG Angola efetuou visitas fisicas aos diversos pisos do edifico ESCOM,

não tendo conseguido identificar a que piso a descrição "Escorn" constante dos

registos (internos) do BESA se referia;
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g) A equipa de trabalho de campo solicitou ao BESA uma justificação para o

reconhecimento do ativo com a descrição "Escom", não tendo a mesma sido

apresentada pelo BESA;

h) A KPMG Angola não efetuou procedimentos de auditoria nem obteve

informação e/ou documentação que permitissem ultrapassar, para efeitos da

opinião da KPMG sobre as contas consolidadas de 2012 do BES, a falta de

informação e/ou documeltação relativa à existência, titularidade e valorização do

referido conjunto de im'r7eis/ativos (no valor de 11.991.244 milhares de AOÁ),

que iria dar origem a um;) reserva na opinião da KPMG Angola sobre as contas

locais do BESA;

i) A KPMG Angola iris incluir uma reserva no seu Relatório do Auditor

Independente. sobre as (Untas de 2012 do BESA, decorrente de não • ter sido
possível obter informaç.) de suporte à existência, titulatidade e valorização do

referido conjunto de inió eis/ativos;

j) Não obteve, por si e/ou através da KPMG Angola, prova de auditoria, apropriada

e suficiente, de suporte à existência, titularidade e valorização dos referidos

"imóveis", relevados no balanço do BESA pelo valor global de 11.991:244

milhares de AOA;

k) O valor pelo qual os referidos imóveis/ativos de encontravam relevados no

•balanço do BESA e pelo qual foram relevados no balanço consolidado de 20.12 do

BES, era superior à materialidade global definida pela KPMG no âmbito e para

efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas de 2012 do

BES;

1) Emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2012, afirmando que estas"apresentam de forma verdadeira e apropriada, em

todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do BES, o resultado.

consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as álterações no capitais
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pro'prios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa dessa entidade, em conformidade com as

11-7RS ".

Com a sua conduta a Arguida violou o disposto no §19 das NTRA, e no §4 da DRA

510.

b. Da prova de auditoria de sobre a adequada valorização (imparidade) do saldo a receber

do BESA (contas individuais) (factos 435-494 da decisão  recorrida)

O artigo 41.° do EOROC, dispunha, à data da prática dos factos, que: "A actividade de

auditoria integra os exames e outros servips relacionados com as contas de empresas ou de outras entidades

efectuados de acordo com as normas de auditoria em.vigor, compreendendo:

a) A revisão legal de contas exercida em cumprimento de disposição legal e no contexto dos

mecanismos de fiscalkação das entidades ou empresas objecto de revisão em que se .impõe

designação de um revisoroficial de cantas;

b) A auditoria às.contas exercida em cumprimento de disposição legal, estatutária ou contratual;

c) Os serviços relacionados com os rrferidos nas alíneas anteriores, quando tenham uma finalidade ou

um âmbito específicos ou limitados."

Nos termos do artigo n.° 1, alinea c) do CdVM, na redação em vigor à data dos

factos,"[d]eve ser objecto de relatório elaborado por auditor registado na CMVM a informação financeira

anual contida em documento de prestação de contas ou em prospetos que (..) devam ser submetidos à

CM VM".

O artigo 245.° n.° 1, do CdVM, dispunha, à data dos factos, o seguinte:
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"1 - Ac entidades referidas no n.° 1 do artigo 244.° divulgam, no Prazo de quatro meses a contar da

data de encerramento do exercício e manam à disposição do priblico por cinco anos: a) O relatório de

gestão, as contas anuais, a certificação legal de contas e demais documentos de prestação de contas

exrgidos por lei ou regulamento, ainda que não tenham sido submetidos a aprovação em assembleia

geral;

b)Relatório elaborado por auditor registado na CMVM."

O BES era um emitente de valores mobiliários admitidos à negociação, pelo que estava

obrigado a remeter à CMVM o relatório (de auditoria) elaborado por auditor registado na

CMVM, nos termos da alinea d) do.n.° 1 do artigo 244.0.e do artigo 245.°, n.° 1, al. b) do

CdVM.

O artigo 44.°, n.° 10 do EOROC (na redação aplicável à data dos factos) estabelecia,

relativamente ao relatório do auditor das entidades emitentes de valores mobiliários

admitidos à negociação em mercado regulamentado, o seguinte:

aplicável ao relatório do auditor das entidades emitentes de valores mobiliários admitidos à

negociação em mercado regulamentado o mime estabelecido para a certOcação legal das contas, sem

prejuko do disposto no Código dos Valores Mobiliários."

No mais, remete-se para as supra convocadas normas das NTRA e DRA.

Revertendo aos factos, apurou-se que, no âmbito da auditoria realinda sobte as

demonstrações financeiras individuais do BES referentes ao exercício de 2012, a Arguida

KPMG não obteve, relativamente aos créditos detidos pelo BES sobre o BESA a

31/12/2012 e relevados no balanço individual do BES, prova de auditoria, apropriada e

suficiente, documentada nos seus papéis de trabalho, de suporte à asserção "valorização", e

que, ao não ter obtido prova de auditoria, apropriada e suficiente, sobre a (adequada)
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valorização dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA a 31/12/2012 e relevados no

balanço individual do BES, a Arguida não obteve, face à materialidade do valor do referido

ativo (2.840.798 milhares de euros) e ao risco de distorção material associado à sua

inadequada valorização, prova de auditoria, apropriada e suficiente, documentada nos seus

papéis de trabalho, para suportar a sua opinião de que as demonstrações financeiras

individuais do BES apresentavam, de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos

materialmente relevantes, a posição financeira do BES, ern 31 de dezembro de 2012, o

resultado das suas operações, o rendimento integral, os fluxos de caixa e as alterações no

capitais próprios no exercício findo naquela data, em conformidade com as NCA's, tal

como definidas pelo Banco de Portugal.

De facto, demonstrou-se que:

a) A KPMG não efetuou, com referência a 31/12/2012, i) urna revisão de uma

análise formal efetuada pelo BES, sobre a imparidade dos créditos pelo mesmo

detidos sobre o BESA, ü) não avaliou a existência de indícios de prova objetiva

de imparidade, nem realizou procedimentos de auditoria para estimar a

imparidade associada a essa exposição (ou seja, para apurar a diferença entre a

quantia escriturada desse ativo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros

estimadds).

b) A realização, pela ICPMG, com base na revisão de uma análise efetuada

pelo BES ou, na falta dessa análise, com base numa análise sua, da

avaliação da imparidade dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA (em

concreto, a avaliação e/ou teste, com base num plano negócios do BESA

e/ou num plano de reembolso dos créditos detidos pelo BES sobre essa

sua subsidiária, da capacidade do BESA de, no futuro, gerar fluxos de

caixa disponíveis para liquidar a totalidade do valor do crédito que, a

31/12/2012, lhe havia sido concedido pelo BES) era necessária porquanto:
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c) (i) A KPMG tinha conhecimento de que o valor da exposição (creditícia) do

BES ao BESA (2.840,789 milhares de euros) era (significativamente) superior à

materialidade global definida pela KPMG no âmbito e para efeitos da auditoria

às contas individuais do BES, que era de € 12.000.000,00; A KPMG tinha
conhecimento de que, em 31 de dezembro de 2012, os créditos detidos pelo

BÉS sobre.o BESA representavam cerca de 45% (45,31%) do capital próprio

(individual) do BES, que ascendia, à data, a 6.268.998 milhares de euros. A

KPMG tinha conhecimento de que o BES não efetuava uma análise do risco da

sua exposição (creditícia) ao BESA.

d) (ii) A KPMG tinha conhecimento da existência de indícios de prova

objetiva de imparidade dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA.

Designadamente:

e) (ii1.) A KPMG tinha conhecimento de que os créditos detidos pelo BES sobre

o BESA (maioritariamente constituídos por linhas de mercado monetário) eram

de curto prazo e • foram, designadamente entre 2009 e 2012, sucessivamente
renovados, com aumento progressivo do respetivo valor; O valor da exposição

do BES ao BESA aumentou: de 1.664.546 milhares de euros em 31 de

dezembro de 2009, para 2.038.136 milhares de euros em 31/12/2010; de

2.038.136 milhares de euros em 31/12/2010 para 2.189.164 milhares de euros

em 31/12/2011; de 2.189.164 milhares de euros em 31/12/2011, para 2.840.789

milhares de euros, em 31 de dezembro de 2012.

I) A KPMG tinha conhecimento que o BESA apresentava, a 31 de dezembro de

2012, falta de liquidez, tendo inclusivamente registado fluxos de caixa

operacionais negativos no montante de (-) 301..090 milhares de USD ao nível

individual, e (-) 303.540 milhares de USD a nível consolidado.

g) A KPMG tinha conhecimento que, na reunião do Conselho da Comissão

Executiva do BES ocorrida no dia 22 de fevereiro de 2013, foi apresentada uma

análise detalhada sobre a liquidez intragrupo em 20 de fevereiro de 2013 e
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respetiva comparação com janeiro de 2013, segundo a qual, a situação de

tesouraria do BESA, ern 31 dezembro de 2012, era negativa em 3,856 milhões de

euros (dos quais (-) 2,842 milhões de euros respeitavam á posição de tesouraria

intragrupo).

h) A KPMG tinha conhecimento do balanço do BESA considerado pelo BES para

efeitos de preparação clqs contas consolidadas referentes a 2012, o qual

apresentava (antes de ajustamentos de consolidação): i) um valor total de ativo

de 7.940.749 milhares de euros; um valor total de passivo 7.116.693 .milhares de

euros; iii) um valor total de capital próprio de 824.656 milhares de euros.

i) A KPMG tinha conhecimento de que, a 31/12/2012, a dívida do BESA ao BES

representava cerca de 40% (39,91 %) do valor do passivo total do BESA, e

dentro deste, cerca de 66%.(65,65%) do valor total do passivo correspondente a

Recursos de "Outras Instituições de Crédito" e de "Bancos Centrais", que era de

4.326.765 milhares de euros.

j) A KPMG tinha conhecimento de que o crédito a clientes (bruto) do BESA

cresceu de 3.772.941 milhares de USD, em 31/10/2010, para 5.122.737 milhares

de USD, em 31/12/2011, e para 7.101.162 milhares de USD, em 31/12/2012.

k) A KPMG tinha conhecimento de que, entre 31/12/2010 e 31/12/2012,

verificaram-se aumentos do crédito concedido pelo BESA a clientes, superiores

a mil e quinhentos milhões de USD por ano.

1) A KPMG tinha conhecimento de que o aumento dos depósitos no BESA no

acompanhou o aumento de créditos concedidos a clientes por esse banco, tendo

o rácio de transformação do BESA registado, entre 31/12/2010 e 31/12/2012,

um agravamento significativo: (i) Em 31/12/2010, o BESA registou um rácio de

transformação de 131,3%, a nível individual e 131,4%, a nível consolidado; (ii)

em 31/12/2011, o BESA registou um rácio de transformação de 176,8%, a nível

individual, e de 176,9 a nível consolidado. (iii) em 31/12/2012, o BESA registou
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um rácio de transformação de 185% a nível individual, e de 191% a nível

cónsolidaflo

in) A KPMG tinha conhecimento de que, a 31/12/2012, integravam o ativo do

BESA obrigações do tesouro do Estado Angolano, que haviam sido relevadas na

rubrica "Activos financeiros dhponiveis para vendd' pelo valor de 1.199.333 milhares

de USD.

n) A KPMG tinha conhecimento de que o montante investido pelo BESA em

instrumentos de dívida angolana diminuiu de 1.984.624.000,00 USD em 31 de

dezembro de 2011, para 1.199.233 milhares de USD, em 31 de dezembro de

2012, em decorrência de ter sido atingida a maturidade de parte desses ativos.

o) A KPMG tinha conhecimento de que, apesar de, em 2012, o montante investido

pelo BESA em instrumentos de dívida angolana ter diminuído de forma

significativa, esse banco continuou sem reembolsar os créditos que lhe haviam

sido concedidos pelo BES (com a finalidade de aquisição desses ativos): ao

invés, o valor da exposição do BES ao BESA aumentou de 2.189.165 milhares

de euros em 31 de dezembro de 2011, para 2.840.798 milhares de euros em 31

de dezembro de 2012.

p) (ii.3) A KPMG tinha conhecimento das preocupações reveladas pelo Conselho

de Administração e pela Comissão Executiva do BES sobre a evolução da

situação financeira do BESA, ao longo do. exercício de 2012, quanto ao

crescimento do rácio de transformação.

q) (11.4) A KPMG tinha conhecimento de que, com referência a 31/12/2012, o

BESA estava. em incumprimento dos critérios de elegibilidade exigidos pelo

BNA, não apresentando os montantes exigidos de reservas mínimas de caixa.

r) A KPMG linha conhecimento de que o BNA informou a KPMG Angola, em

fevereiro de 2012, que: (i) tinha à expectativa de que era necessário um reforço

sirnificativo das provisões para crédito do BESA; (ii) pretendia deixar de

financir o BESA; (iii) duvidava da concretização efetiva do plano de liquidez
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apresentado pelo BESA (sobretudo no que respeitava à venda dos imóveis pelos

valores apresentados); (iv) pretendia ter uma equipa permanente nas instalações

do BESA já a partir desse ano; (v) pretendia proibir o BESA de distribuir

dividendos (com efeitos sobre os resultados de 2011); (vi) havia comunicado

formalmente ao BESA a necessidade dum aumento de capital em 2012,

entre 1,5 e 10 mil milhões de USD.

s) A KPMG tinha conhecimento de que, em novembro de 2012, a KPMG Angola

continuava a aguardar que o BESA lhe disponibilizasse uma cópia da carta

enviada (ao BESA) pelo BNA, a respeito da necessidade de realização, em 2012,

de um aumento de capital, de montante não inferior a 1,5 mil milhões de USD.

t) A KPMG tinha conhecimento da indisponibilidade de informação

necessária para aferir e/ou avaliar a (real) posição financeira do BESA, e

de outros factos geradores de dúvidas sobre a capacidade desse banco de,

no .futuro, gerar fluxos de caixa suficientes para fazer face ao serviço de

dívida do BES. Com efeito,

u) (iii.1) A KPMG tinha conhecimento de que, a 31/12/2012, o valor das

provisões para créditos vencidos e de liquidação duvidosa constituídas pelo

BESA (157.606 milhares de USD) correspondia (apenas) a cerca de 2% (2,22%)

do valor total do crédito a clientes concedido pelo BESA.

v) A KPMG tinha conhecimento de que, a 31/12/2012, o valor do "crédito a

clientes" (liquido de provisões) do BESA (5.262.662 milhares de euros)

representava cerca de 66% do valor total do ativo reconhecido no balanço desse

banco.

w) A KPMG tinha conhecimento que a KPMG Angola havia emitido uma opinião

com reservas nos seus Relatórios de Auditor Independente sobre as contas

individuais e consolidadas do BESA referentes ao exercício de 2011,

relacionadas com a impossibilidade de concluir sobre a adequação do montante
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de provisões constituídas pelo BESA para créditos vencidos e de liquidação

duvidosa, face aos requisitos estabelecidas no Aviso 3/2012 do BNA.

x) A KPMG tinha conhecimento de que os. factos que justificaram as referidas

reservas continuavam a verificar-se no exercício de 2012.

y) A •KPMG tinha conhecimento que a impossibilidade de concluir sobre a
adequação do montante de provisões constituídas pelo BESA para créditos de

liquidação duvidosa (face aos requisitos estabelecidas no Aviso 3/2012 do BNA)

levava a que não fosse possível quantificar e avaliar os efeitos, ao nível dos

fundos próprios do BESA, de eventuais ajustamentos que pudessem revelar-se

necessários.

z) (111.2) A KPMG tinha conhecimento de que as reservas incluídas nos Relatórios

do Auditor Independente da KPMG Angola sobre as demonstrações financeiras

individuais e consolidadas de 2011 do BESA, relacionadas com a carteira de

crédito do BESA (principal ativo do banco), e que iriam ser reiteradas nos

relatórios sobre o exercicio de 2012 .do BESA, refletiam dúvidas sobre sc as

demonstrações financeiras do BESA representavam a respetiva situação

financeira de forma verdadeira e apropriada.

aa) (iii.3) A KPMG tinha conhecimento de que existia (quer por sua parte,

quer por parte da KPMG Angola) um relevante grau de desconhecimento

sobre a qualidade do principal ativo .do BESA (o "crédito a clientes") e,

consequentemente, sobre a verdadeira situação financeira desse banco.

Com efeito:

bb) Conforme referido nos pontos 198 a 285 supra [do elenco dos factos provados],

a KPMG tinha conhecimento de que, no âmbito da auditoria efetuada sobre o

BESA, para efeitos da auditoria sobre as contas consolidadas de 2012 do B.ES,

não foi possível obter a informação que era -necessária para avaliar e poder

concluir sobre adequação da impatidade registada pelo BESA sobre a respetiva

carteira de crédito (incluindo juro corrido).
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cc) A KPMG tinha conhecimento de que a KPMG Angola e a KPMG não tiveram

acesso a informação de suporte, suficiente a apropriada, para testar os proveitos

de crédito (*pros) reconhecidos pelo BESA nos respetivos resultados

consolidados do exercício.

dd) A KPMG tinha conhecimento que, apesar de conhecer as limitações de acesso à

informação e documentação referidas nos pontos 477 a 479 supra, se bastou com

a conclusão da KPMG Angola de que, com base nas declarações prestadas pela

Comissão Executiva e da Área de Risco do BESA, e com referência ao exercício

de 2012, o valor.da imparidade registada pelo BESA para efeitos de reporte ao

BES (de acordo com as /FRS) era adequado, porquanto não existia risco

associado à recuperabilidade do valor do. crédito a clientes do BESA (incluindo

juros).

ee) (iv) A KPMG tinha conhecimento de que a existência de imparidade nos

créditos do BES sobre o BESA e o respetivo registo (da imparidade), a

verificar-se, teria impacto nas demonstrações financeiras (individuais) do

BES (maxime, no respetivo balanço e resultados individuais), e nos

respetivos rácios de capital.

ff) A KPMG tinha conhecimento, atentos os factos descritos nos pontos 445 a 485

supra [do elenco dos factos provados], de que existia o risco de inadequada

valorização dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA. e que esse risco

constituía um risco de distorção material das demonstrações financeiras

individuais do BES referentes ao exercício de 2012.

gg) Em suma: A KPMG, atentos os elementos que eram do seu conhecimento, não

realizou, no âmbito da auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais

de 2012 do BES, procedimentos de auditoria e não obteve (e,

consequentemente, não analisou) informação que lhe permitissem conduit sobre

a recuperabilidade da totalidade do valor do crédito detido pelo BES sobre o

BESA em 31/12/2012.
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hh) A KPMG não obteve, relativamente aos créditos detidos pelo BES sobre o

BESA a 31/12/2012 e relevados no balanço individual do BES, prova de

auditoria, apropriada e suficiente, documentada nos seus papéis de trabalho, de

suporte à asserção "valorização".

ii) Ao não ter obtido prova de auditoria, apropriada e suficiente, sobre a (adequada)

valorização dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA a 31/12/2012 e

relevados no balanço individual do BES, a 1.0PMG- não obteve, face à

materialidade do 'valor do referido ativo (2.840.798 milhares de euros) e ao risco

de distorção material associado à sua inadequada valorização, prova de auditoria,

apropriada e suficiente, documentada nos seus papéis de trabalho, para suportar

a sua opinião de que as demonstrações financeiras individuais do BES

apresentavam, de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos

materialmente relevantes, a posição financeira do BES, em 31 de deiembro de

2012, .0 resultado das suas operações, o rendimento integral, os fluxos de caixa e

as alterações no capitais próprios no exercício findo naquela data, em

conformidade com as NCA's, tal como definidas pelo Banco de Portugal.

Todavia, em 4 de Março de 2013, certificou, nos termos acima descritos, a

informação financeira contida nas demonstrações financeiras individuais do BES referentes

ao exercício de 2012, afirmando que "as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma

verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do Banco

Espirito Santo, S.A, em 31 de deembro de 2012, o resultado das suas operações, o rendimento integra4

os fluxos de caixa e as alterações no capitais pro'prios no exercício findo naquela data, em conformidade com

as .NCA's, tal como definidas pelo Banco de Portugal e a informação nelas constante é completa,

. verdadeira, atual, clara, objetiva e lícitd'.

A Recorrente atuou livre, deliberada e conscientemente, bem sabendo que
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a) O BES relevou os créditos detidos sobre o BES.A. na rubrica "Aplicações em

instituições de crédito" do seu balanço individual, e apresentados na Nota 41

(transações com partes relacionadas) às suas demonstrações financeiras individuais

relativas ao exercício de 2012, pelo valor de 2.840.798 milhares de euros;

b) Os créditos detidos pelo BES, a 31/12/2012, sobre o BESA, e reconhecidos no

respetivo balanço individual, compreendiam linhas de mercado monetário

(depósitos) no valor de 2.784.480 milhares de euros, e outros empréstimos e

aplicações subordinadas no valor global de 56.309 milhares de euros;

c) O valor da exposição creditída do BES ao BESA era (significativamente) superior

à materialidade global definida pela KP.MG no âmbito e para efeitos da auditoria

às contas individuais do BES, que era de E 12.000.000,00;

d) Os créditos detidos p.elo BES sobre o BESA representavam cerca de 45% do

capital próprio (individual) do BES;

e) O BES não reconheceu qualquer imparidade sobre os créditos pelo mesmo

detidos sobre o BESA;

f) O BES não efetuou, com referência a 31/12/2012, uma análise formal sobre a

imparidade dos créditos detidos sobre o BESA, não tendo avaliado a existência de

prova objetiva de imparidade, nem estimado a imparidade associada a essa

exposição;

g) Existiam indícios de prova objetiva de imparidade dos créditos detidos pelo BES

sobre o BESA;

h) Da indisponibilidade de informação necessária para aferir e/ou avaliar a (real)

posição financeira do BESA, e de outros factos geradores dúvidas sobre a

capacidade desse banco de, no futuro, gerar fluxos de caixa suficientes para

reembolsar a totalidade do valor devido, em 31/12/2012 ao BES;

i) A existência de imparidade nos créditos do BES sobre o BESA e o respetivo

registo (da imparidade), a verificar-se, teria impacto nas demonstrações financeiras
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(individuais) do BES (maxime, no respetivo balanço e resultados individuais), e nos

respetivos rácios de capital;

j) Existia o risco de inadequada valorização 'dos créditos detidos pelo BES sobre o

BESA, e que esse risco constituía um risco de distorção material das

demonstrações financeiras individuais do BES referentes ao exercício de 2012;

k) Não efetuou, com referência a 31/12/2012, i) urna revisão de uma análise formal

efetuada pelo BES, sobre a imparidade dos créditos pelo mesmo detidos sobre o

BESA, não avaliou .a existência de indícios de prova objetiva de imparidade,

não realizou procedimentos de auditoria para estimar a imparidade associada a

essa exposição (ou seja, pára apurar a diferença entre a quantia escriturada desse

ativo e o valor presente dos fluxos de caixa. futuros estimados);

1) Não realiou, no âmbito da auditoria sobre as demonstrações financeiras

individuais de 2012 do BES, procedimentos de auditoria e não obteve (e,

consequentemente, não analisou) informação que the permitissem conduit sobre

a recuperabilidáde da totalidade do valor do crédito detido pelo BES sobre o

BESA em 31/12/2012;

m)Não obteve, relativamente ao saldo a receber do BESA, prova de auditoria,

apropriada e suficiente, documentada nos seus papéis de trabalho, de suporte à

asserção "valorização";

n) Ao não ter obtido prova de auditoria, apropriada c suficiente, sobre a (adequada)

valorização dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA á 31/12/2012 e

relevados no balanço individual do BES, a 1CPMG não obteve, face à

materialidade do valor do referido ativo (2.840.798 milhares de euros) e ao risco

de distorção material associado à sua inadequada valorização, prova de auditoria,

apropriada e suficiente, dõcumentada nos seus papéis de trabalho, para suportar a

sua opinião de que as demonstrações financeiras individuais do BES

apresentavam, •de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos
materialmente relevantes, a posição financeira do BES, em 31 de dezembro de

895



Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
1° Juízo — J1

Pr.Do Municipio, Ed Ex-Eseola Prática de Cavalaria
2005-345 Santarem

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

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

2012, o resultado das suas operações, o rendimento integral, os fluxos de rixa e

as alterações no capitais próprios no exercício findo naquela data, em

conformidade com as NCA's, tal como definidas pelo Banco de Portugal;

o) Emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre a informação financeira contida nas demonstrações financeiras

individuais do BES referentes ao exercício de 2012, afirmando que "as referidas

demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos

materialmente relevantes, a posição financeira do Banco Espirito Santo, SA, em 31 de

de;,:embro de 2012, o resultado das suas operações, o rendimento integral, osfluxos de caixa e as

alterações no capitais próprios no exercício findo naquela data, em conformidade com as NCA's,

tal como definidas pelo Banco de Portugal e a informação nelas constante é completa, verdadeira,

atual, clara, objetiva e lícitd'.

Encontram-se demonstrados os elementos objetivos e subjectivos da norma

infracional, sendo que, com a sua conduta, a Arguida violou o disposto no 519 das NTRA e

no §4 da DRA 510.

Em sua defesa, a Recorrente alega que inexistiam indícios de imparidade *da

exposição do BES ao BESA, pelo que não postergou quaisquer normas de auditoria.

Mais especificamente, contrapõe, quer no recurso, quer nas declarações prestadas em

juízo, que

(i) a linha de financiamento concedida pelo BES ao BESA estava enquadrada no

âmbito das politicas seguidas pelo Grupo BES em relação às suas subsidiárias, e

na estratégia de crescimento do BESA, e nenhuma informação levaria a concluir

que o investimento no BESA estivesse com indícios de imparidacle ao abrigo

da IAS 36 (ou que o BESA estivesse em qualquer das circunstâncias previstas

no parágrafo 59 da IAS 39), pelo que não havia motivos para desenvolver o
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teste que a CMVM sugere, nem tem suporte normativo o alegado

incumprimento que configuraria a não re2li7ação de tal teste;

(ii) se não é exigível uma avaliação de imparidade para o interesse no BESA,

então não teria de existir o dever de análise do plano de negócios do BESA e

respetiva recuperação (seja para o investimento na participação seja no

financiamento), pois que, nos termos da IAS 36, parágrafo 9, não havendo

indícios de imparidade, não há necessidade de estimar 43 valor recuperável;

(iii) não estando em causa a recuperabílidade do saldo, nos termos dos parágrafos 5

a 7 da DRA 510, os testes reili7ados pela KPMG, designadamente reconciliação

de saldos com a subsidiária" e verificação das "actas da CE [ e]  as aprovações

das linhas de crédito", eram os necessários e adequados para obter prova de

auditoria quanto à asserção valorização do saldo.

Neste sentido, as testemunhas Inês Viegas1" e Fernando Antunesx° que, à data dos

factos, eram ambos sócios e administradores da Arguida e integravam a equipa de audit°.ria

do Grupo BES, declaram, no âmbito dos respetivos depoimentos, em fase administrativa,

no essencial replicados em juízo, em síntese, que:

A situação financeira do BESA era acompanhada pelo BES, maxime pelo seu

Conselho de Administração;

(ii) A KPMG Portugal, enquanto auditora do BES, acompanhava o

acompanhamento feito pelo BES da situação do BESA, nomeadamente através

da sua presença nas reuniões do Conselho de Administração do BES;

1" Cf. depoimento de Fernando Antunes a fls. 9569 (disco n.° 2), primeira gravação (FA1), maxime minutos
01:13:02-01:16:23.

20° Cf. depoimento de Inês Viegas a fls. 9564 (disco n.° 1), primeira gravação (IV1), maxime minutos 00:54:52-

00:57:48; 00:58:00-01:03:53; 01:04:17-01:05:10.
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(iii) Era "conhecido e aceite" que era através do BES que era assegurado o

financiamento das atividades do BESA, o que não se traduzia, no seio do BES,

numa situação excecional, pois o BES financiava outras das suas subsidiárias

com algum relevo, como era o caso da "BES Vénétie" e do "BEST".

(iv) O valor do financiamento concedido pelo BES ao BESA e o valor do rácio de

transformação registado por essa sua subsidiária justificavam-se pelas

circunstâncias próprias do BESA (v.g. a existência de uma rede de agências

reduzida e consequente capacidade limitada de captação de depósitos; a

inexistência de mercado .de capitais local) e pela estratégia de negócio delineada

ao nível do Grupo (estratégia de financiamento de empresas locais relevantes, e

por essa razão, de crescimento respetiva da carteira de crédito), não indiciando,

portanto, incapacidade de cumprir com as suas obrigações;

(v) De acordo com as informações disponíveis à data dos factos objeto dos autos,

a situação patrimonial do BESA era considerada "muito razoável", tratando-se

de um banco com urn capital próprio "razoável", que cumpria os rácios de

solvabilidade regulamentares locais e tinha um contributo de resultados

liquidas positivos bom para o Grupo (BES);

(vi) Até ao início de 2014, a KPMG nunca teve conhecimento de qualquer

informação que levantasse duvidas em relação à situação patrimonial do BESA,

ou indiciasse problemas com a atividade dessebanco.

(vii) A única coisa que a KPMG teve conhecimento, através dos reportes remetidos

pela KPMG Angola, foi o stress test feito pelo BNA algures em 2012, e cujos

resultados eram positivos para o banco (o BESA).

Cumpre apreciar.

Desde logo, a circunstância de, segundo a arguida, o financiamento pelo BES da

atividade do BESA constituir, à data dos factos, uma estratégia definida e expressamente
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assumida pelos órgãos de gestão do BES, não afastava a possibilidade de existirem perdas

por imparidade nesses créditós, nem exonerava o BES do dever, decorrente do referencial

contabilístico aplicável à preparação das suas demonstrações financeiras individuais (i.e. as

NCA), de avaliar a existência de indícios de prova objetiva de impatidadc nos mesmos, de

estimar e registar imparidades caso concluísse pela sua existência (corn o impacto, de

relevo, que tal comportaria no seu balanço individual e resultados, bem como nos seus

rácios de capital).

Na verdade, como a Recorrente reconhece, em 31 de dezembro de 2012, o BES

preparava as suas demonstrações financeiras individuais com base nas Normas de

Contabilidade Ajustadas ("NCA") conforme estabelecidas pelo Banco de Portugal, em

vigor à época.

As NCA traduziam-se na aplicação das Normas internacionais de Relato Financeiro

("IAS" ou "IFRS"), tal como adaptadas na União Europeia, com exceção de algumas

matérias reguladas pelo Banco de Portugal (entre as quais se contava, por exemplo, a

imparidade do crédito a clientes).

Send() as aplicações de tesouraria do BES no BESA um ativo financeiro (registado ao

custo amortizado), era aplicável à sua mensuração a Norma Internacional de Contabilidade

39 (IAS 39).

Ora, de acordo com o §58 da LAS 39:

"Uma entidade deve avaliar à data de cada balanço se existe ou Di0 qualquer

prova objectiva de que um activo financeiro ou um ,empo de activos financeiros esteja corn

imparidade. Se tal prom existir, a entidade deve aplicar o parágrafo 63. (para activos financeiros

escriturados pelo custo amortkado), o parágrafo 66. ara activos financeiros escriturados pelo auto) ou o
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parágrafo 67. (para activos financeiros disponíviis para venda) para determinar a quantia de qualquer

perda por imparidade."

E, segundo o §59 da IAS 39:

"Um activo financeiro ou um grupo de activos financeiros está com imparidade e são incorridas

perdas. por imparidade se, e apenas se, existir prova objectiva de imparidade como

resultado de um ou mais acontecimentos que ocorreram após o reconhecimento
inicial do activo (um «acontecimento de perda») e se esse acontecimento (ou
acontecimentos) de perda dyer um impacte nos fluxos de caixa futuros estimados

do activo financeiro ou do grupo de activos financeiros que possa ser fiavehnente

estimado, Pode não ser possível identificar um único e discreto acontecimento que tenha causado a

imparidade. Pelo contrário, o efeito combinado de vários acontecimentos pode ter causado a imparidade. As

perdas esperadas como resultado de acontecimentos futuros, independentemente do grau de probabilidade,

não são reconhecidas. 4 prova objectiva de que um activofinanceiro ,v7(po de activos está com

imparidade inclui dados observáveis que chamam a atenção do detentor do activo

acerca dos seguintes acontecimentos de perda:

a) significativa dificuldade financeira do emitente ou do obngado:
b) jima quebra de contrato, tal como um incumprimento ou relaxe nos pagamentos de
juro ou de capital:
c) o mutuante, por razões económicas ou legais relacionadas com as dificuldades financeiras do

mutuário, oferece ao mutuário uma concessão que o mutuante de outra forma não consideraria;

d) toma-se provável que o mutuário vá entrar em processo de fallncia ou outra
reorganização financeira:
e) o desaparecimento de um men -ado activo para esse activo financeiro devido a dificuldades

financeiras; ou

fi dados observáveis indicando que existe um decréscimo mensurável nos fluxos de caixa futuros

estimados de um grupo de activos financeiros desde o reconhecimento inicial desses activos, embora

o decréscimo ainda não possa ser identificado com os activos financeiros individuais do grupo,

incluindo:
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i) alterações adversas no estado de pagamento dos mutuários do grupo (por exemplo, um número

crescente de pagamentos atrasados ou um número crescente de mutuários de cartão de crédito que

atingiram o seu limite de crédito e estão a pagar a quantia minima mensal), on

is) as condições económicas nacionais ou locais que se correlacionam com os incumprimentos

relativos aos activos do /pp.o pr exemplo, um aumento na• taxa de desemprego na área
geografflca dos mutuários, um decréscimo nos preços das proptiedades para 4otecas na área

relevante, um decréscimo nos preços do petróleo para activos de empréstimo a produtores de

petróleo, ou alterações adversas nas condições do sector que gfectem os mutuários do grupo)."

Ainda de acordo com o §63:

"Se existir prova objectiva de clue .lõi incorrida uma perda por imparidade em empréstimos

concedidos e contas a receber ou investimenfos detidos até à maturidade escriturados pelo • custo

amortkado, a quantia da perda é mensurada•como a diferença entre a quantia
escriturada do activo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados

(excluindo as perdas de crédito futuras que não tenham sido incorridas) descontado à taxi, de

¡um efectiva original do activo financeiro (i.e., a taxa de jury efectiva
calculada no reconhecimento inicial). A quantia escriturada do activo deve ser

reduzida ou directamente ou através do uso de uma conta de abatimento. A

quantia da perda deve ser reconhecida nos lucros ou preluízos.".

Assistindo razão à Recorrente quando assinala que, não era da sua responsabilidade,

enquanto ROC/Auditor do BES, "a tomada de decisões de estrat(gia ou de gestão por parte dos

órgãos competentes do isso, todavia, não arreda a sua responsabilidade (maxime, face à

materialidade do valor do referido ativo e ao risco de distorção material associado à sua

inadequada valorização); enquanto ROC/Auditor do BES, e no contexto especifico da

revisão legal/auditoria às contas dessa instituição de crédito, de avaliar (maxime, desafiar),

de forma cética e indépendente (do BES), a adequação do julgamento efetuado pela

gestão do BES sobre a (in)existência de imparidade nesses ativos e do valor pelo qual os

mesmos se encontravam relevados no balanço individual do BES.
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Por outras palavras, as particularidades concretas das aplicações de tesouraria do

BES no BESA, a Arguida encontrava-se incumbida de realizar procedimentos de auditoria

de molde a obter prova de auditoria adequada e suficiente quanto à adequada valorização,

efetuada pelo BES, do ativo em apreço, à luz do referencial contabilístíco aplicável.

Importa a este propósito deixar claro que, no caso em apreço e como resulta do

objeto da decisão recorrida, não está em causa a violação pela Arguida do dever de incluir

algum tipo de reserva, vg. por desacordo face à valorização atribuída pelo BRS ao ativo em

causa, mas antes a violação, pela Arguida, do dever de obter prova de auditoria apropriada

e suficiente sobre a adequada valorização dos créditos e, consequentemente, prova de

auditoria de suporte à opinião por si emitida.

Isto é, o que está em causa nos presentes autos (quanto ao tema infracional ora em

apreço) é saber, face à informação que era do seu conhecimento, se a Arguida deveria

ter realizado procedimentos de auditoria tendentes à obtenção de prova de auditoria

adicional (que fosse adequada e suficiente) de suporte à asserção "valorização" do ativo —

designadamente a reali7ação, pela KPMG, com base na revisão de urna análise efetuada

pelo BES ou, na falta dessa análise, com base numa análise sua, da avaliação da imparidade

dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA (em concreto, a avaliação eiou teste: com

base num plano negócios do BESA e/ou num plano de reembolso dos créditos detidos pelo

BES sobre essa sua subsidiária, da capacidade do BESA de. no futuro. gsratiluxos de caixa

disponíveis para liquidar a totalidade do valor do crédito sue. a 31/12/2012, lhe havia sido

concedido pelo BES).

Sendo que, como resulta provado nos presentes autos, a Arguida omitiu a realização

de tais procedimentos e, não obstante, emitiu opinião no sentido de que as demonstrações

financeiras individuais do BES "apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos
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materialmente relevantes, a posição financeira do Banco Espirito Santo, S.A., em 31 de dRembro de

2012, o resultado das suas operações, o rendimento integral, os fluxos dc caixa e as alterações no capitais

pn5prios no exercício finch naquela data, em conformidade com as NCA is, tal como definidas pelo Banco

de Portugal e a informação neks constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita"

Ora, no caso em apreço, a avaliação levada a cabo pela Arguida não poderia,

naturalmente, deixar de levar em linha de conta toda a informação que era do seu

conhecimento, que indiciasse a existência de imparidade nesses ativos ou traduzisse a

existência de risco da sua inadequada valorização (impatidade), independentemente de,

como alega a Arguida, (i) "[n]os seus diversos contactos junto do BES, não tomou conhecimento de

situações que pudessem constituir um alerta relativamente à exposição ao BES.A.", "[ ei m

nenhuma reunião do conselho de Admin.istração do BES, na qual a KPMG esteve presente, [ter]

discutido qualquer assunto que constituísse uma preocupação nesta matéria", (iii) "[d]a leitura das

actas da Comissão Executiva e da Comissão de Auditoria, não foi identificado qualquer aspecto que

pudesse ser indiciador de preocupação.", (iv) "[do]s contactos corn a Comissão de Auditoria e com os

Administradores Executivos cm o pelouro do BESA e da contabilidade, nunca esse aspecto foi

referido, mencionado ou por qualquer outra raão motivou preocupação", (v) "ao nível das reuniões

com o Departamento de Risco, Departamento de Auditoria Interna e Dtpartamento de Compliance tal

aspecto não foi mencionado.".

O trabalho do ROC/auditor sobre as demonstrações financeiras de uma entidade

auditada é funcionalmente dirigido a um resultado: dar segurança sobre a sua natureza

verdadeira e apropriada. O auditor é, aliás, a única entidade_ cuja atividade se dirige

especificamente a esse resultado.'

2°1 A Directriz de Revisão/Aúditoria 545 - AUDITORIA DAS MENSURAÇÕES E DIVULGAÇÕES AO
JUSTO VALOR — mostra, entre outras, a quem se tem de dar segurança (5 42: "Relevância: critérios
relevantes contribuem para conclusões que ajudam à tomada de decísão pelos utentes destinatários."): aos
utentes destinatários das demonstrações financeiras.
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O grau (maior ou menor, consoante os casos) de discricionariedade técnica que, nos

termos das normas técnicas de revisão e auditoria, é atribuído ao auditor, visa precisa e

exclusivamente este resultado: a segurança. E isto tanto a montante (a sua forma de

organização e no planeamento), como ao longo do processo de auditoria (prática de atos

executivos, como verificações, exames etc.) e no resultado final: a expressão escrita da

opinião.

Toda a razão de ser da existência de um auditor nesta sede, a sua especificidade,

traduz-se, assim, em dar segurança ao utente da informação de que as demonstrações

financeiras dão um retrato verdadeiro e apropriado da situação patrimonial, económica e

financeira da entidade auditada.

Assim, bem se compreende que quando um auditor avalia a informação financeira

não se pode bastar com as impressões que retira dos contactos que "estabelece com a

entidade auditada, como no caso em apreço a Arguida alega ter feito — é que sendo a
entidade auditada (in cam, o BES) responsável pela valorização do ativo nas demonstrações

financeiras e no tendo registado qualquer imparidade relacionada com tal ativo é

expectável que não manifeste ao auditor"alertas relativamente à exposição ao BESA".

Ora, (i) os sucessivos e significativos aumentos do valor dos créditos detidos pelo

BES sobre o BESA, assim como (ii) as suas sucessivas renovações (maxims, a reiterada

necessidade desses aumentos e renovações, e correspetiva ausência de reembolso dos

valores mutuados), ainda que aprovados pela Comissão Executiva do BES e enquadrados

na política definida peld BES de financiar a atividade do BESA, moldada às especificidades

do plano de negócios definido para essa subsidiária e da existência de um leque menos

abrangente de opções de funding (face ao que existia noutros mercados) disponíveis no

mercado local (que a falta de acesso aos mercados constituía exemplo), constituíam
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indicadores que, na avaliação da existência de imparidade desses créditos, o BES — logo,

também a Arguida, na avaliação" do cumprimento, pelo BES, do referencial de

relato financeiro‘ aplicável, aquando .da mensuração desse ativo, max/me na

avaliação da existência de risco de distorções materiais na valorização desse ativo —

não podia descurar.

Com efeito; o aumentó registado nos valores desses créditos (de 1.664.546 milhares

de euros em 31 de dezembro de 2009, para 2.840.789. Milhares de euros, em 31 de

dezembro de 2012), na sua generalidade de curto prazo, conjugados •com as suas
sucessivas renovações — o que, pa prática, se traduzia num reiterado "relax?' no

pagamentos das prestações de capital - indiciavam, maxims quando conjugado com. os

restantes factos referidos nos pontos 450 a 470 do elenco dos factos provados, .entre os

quais a falta de liquidez experienciada pelo BESA', por um lado, dificuldades do BESA

em reembolsar os valores que foram sendo emprestados pelo BES, e, por outro lado, a

inexistência de qualquer perspetiva sobre a data de reembolso desses créditos.

O facto de, em 2012, o montante investido pelo BESA em instrumentos de dívida

angolana ter diminuído de forma significativa, e de, não obstante, esse banco ter

continuado sem reembolsar os créditos que lhe haviam sido concedidos pelo BES (com a

finalidade de aquisição daqueles ativos, ou seja, os títulos de dívida angolana) - ao invés, o

valor da exposição do BES ao BESA aumentou de 2.189.165 milhares de euros em 31 de

2°2 Sendo que, como afirmou a testemunha Rui Guerra, no âmbito do seu depoimento - que permitiu,
conjuga.damente com os restantes elementos probatórios indicados, dar como prov' ado o ponto [451] do
elenco dos factos provados : "[o] que eu encontrri no BES[A], quando iniciei funções como Presidente da Comissão
Executiva, foi um bane,' doente, cam sérios problemas de liquidez, dependente de urna linha
de emergência do Banco Nacional de Angola. Havia desembolsos de _créditos por realizar e orden,
de transferência por execiitar jzox ~a de livddig. A B,ituaao ctciiqizzdez era zunito conaplicada,
pior do (pie tinha antecipados" — cf. auto de inquirição Rui Guerra a fls. 5249-5291, maxims fls 5253. linhas
14-18.
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dezembro de 2011, para 2.840.798 milhares de euros em 31 de dezembro de 2012 (cf.

pontos 451 e 461 do elenco dos factos provados) — veio. aliás, reforçar esses indícios.

De todo o modo, é bom de ver que, como resulta dos pontos 450 a 470 do elenco

dos factos provados, os referidos aumentos e renovações dos créditos do BES sobre o

BESA, constituíam apenas um de entre vários dados observáveis que,

conjugadamente analisados, indiciavam a existência de prova objetiva de

imparidade na exposição (creditícia) do BES ao BESA, traduzida falta de capacidade

do BESA para gerar fluxos de caixa suficientes para fazer face ao serviço de dívida do BES

(maxime, para reembolsar a integralidade do valor dos referidos créditos e pagar os juros

associados a essa exposição (que, em 31/12/2012, ascendia a 2.840:789 milhares de euros,

e representava 45% do capital próprio do BES).

A avaliação da solidez de uma instituição de crédito decorre da análise integrada de

um conjunto de indicadores e rácios, não podendo ser limitada à análise isolada de um ou

outro indicador relativo.

Por exemplo, os rácios de capital assumem-se como indicadores relevantes para a

avaliação da robustez/solvabilidade de um banco. Contudo, ã análise complementar ao

grau de alavancagem (traduzido no rácio de transformação registado pela

instituição) e à qualidade dos ativos em Balanço mostra-se, também,

particularmente importante, não devendo, contudo, descurar-se outros indicadores,

como a liquidez e rendibilidade.

A avaliação da imparidade associada à exposição creditícia do BES a essa sua

subsidiária, redamava, por isso, atentos os factos que eram do conhecimento da Arguida,

uma ponderação por parte desta dos referidos indicadores.
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Pelo que não pode, por exemplo, a Arguida pretender infirmar a relevância do rácio

de transformação do BESA e dos sucessivos aumentos de valor e renovações dá exposição

do BES a essa sua subsidiária, enquanto indícios de imparidade nessa exposição, com base

nos. "elevados" valores dos rácios de transformação também registados na banca

portuguesa à data (cujos valores a Arguida nem sequer identifica na defesa) ou nos elevados

valores dos financiamentos concedidos pelo BES a outras subsidiárias do Grupo (BES)

(como seja o BESI e a BES Venétie).

É que se, em "circunstâncias normais", um rácio de transformação elevado ou uma

elevada dependência de capitais alheios (mame, de uma casa -mãe) pode, como alega a

Arguida, não constituir motivo de alarme (maxime, um indício da existência de imparidade)

a verdade é que à luz dos factos respéitantes ao BESA que eram do conhecimento da

Arguida (maxim os factos constantes dos pontos 450 a 470 dos factos provados), esses

indicadores (ou seja, (i) o rácio de transformação registado pelo BESA, (ii) o valor dos

créditos concedidos pelo BES a essa subsidiários, e os sucessivos aumentos e

renovações desses créditos que foram ocorrendo entre 2009 e 2012) assumiam, nessa

entidade, uma gravidade própria e singular, da qual a Arguida, enquanto ROC/Auditor

do Grupo BES, não poderia ter deixado de retirar as devidas ilações, maxime aquando da

avaliação da existência de risco de distorção material associado à inadequada valorização

(imparidade) desses ativos.

Em concreto, considerando os aludidos indicadores e o conhecimento da Arguida

sobre as dúvidas quanto ao ativo do BESA e, consequentemente, sobre a sua capacidade de

geração de fluxos financeiros, não poderia a Arguida deixar .de concluir que existiam

indícios de imparidade nos créditos do BES sobre o BESA e risco de inadequada

valorização (imparidade) desse ativo.
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Como resulta evidente, um rácio de transformação na ordem dos 190%, que vinha

crescendo desde 2010, conjugado com a impossibilidade, por parte do auditor (in caru, a

Arguida, através da KPMG Angola), de obter informação que permitisse concluir, sobre a

recuperabilidade do valor de parte significativa dos créditos compreendidos na carteira de

crédito do BESA (o seu principal ativo, cujo valor representava cerca de 66% dos ativos

reconhecidos em balanço), configurava um claro indício - maxime, numa ótica de

avaliação da existência de risco de inadequada valorização (imparidade) dos créditos detidos

pelo BES sobre BESA - em particular tendo em consideração que, (i) como a Arguida

refere na sua defesa, a atividade do BESA, maioritariamente focada na concessão de

crédito, era essencialmente financiada pelo BES, pelo que, na prática, o BES, por via dos

créditos concedidos a essa subsidiária, estava exposto ao risco da carteira de crédito do

BESA (ii) o valor global dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA ascendia, em

31/12/2012, a 2.840.798 milhares de euros e representava cerca de 42% do capital próprio

do BES.

É que, apesar de a Arguida ter contestado a veracidade de tais factos (em termos cuja

improcedência ficou, ern sede de fundamentação da matéria de facto, demonstrada), para

além dos indícios da existência de imparidade descritos supra, a Arguida tinha

conhecimentos de outros factos que, embora não constituíssem em si mesmos

indícios de imparidade, traduziam dúvidas sobre a adequada valorização do

principal ativo do BESA (o crédito clientes, cujo valor, líquido de provisões,

ascendia a 5.262.662 milhares de euros, e representava cerca de 66% do valor total

do ativo reconhecido no balanço do BESA) e, consequentemente, sobre se as

demonstrações financeiras desse banco refletiam, de forma verdadeira e apropriada,

a respetiva posição financeira.

Desde logo, porque, a Arguida tinha conhecimento que (i) a 1<PMG Angola, à

semelhança do que se havia verificado na auditoria sobre o exercício de 2011, continuava a

908



Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
1° July) - J1

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

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

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

não conseguir obter informação que permitisse concluir sobre a adequação, à luz do

referencial contabilístico local (ou seja, o Aviso 3/2012),das provisões para créditos de

liquidação duvidosa constituídas pelo BESA, e que essa (ii) impossibilidade a que não fosse

possível quantificar e avaliar os efeitos, •ao nível dos fundos próprios do BESA, de

eventuais ajustamentos que pudessem revelar-se necessários.

Mas também, è sobretudo, porque, malgrado o reporte formal remetido pela KPMG

Angola à Arguida (fls. 1703v-1714,maxirne fls. 1706v -1707v)apontasse em sentido oposto,

a Arguida tinha, conhecimento de que, no âmbito da auditoria efetuada sobre o BESA, para

efeitos da auditoria.sobre as contas consolidadas de 2012 do BES, não foi possível obter a

informação que era necessária para avaliar e poder concluir sobre adequação, à luz das

IFRS/IAS 39, da imparidade registada pelo BESA sobre a respetiva carteira de crédito,

designadamente e síntese porquanto tinha conhecimento que:

1) A 30 de setembro de 2012, a. carteira de crédito a clientes do BESA compreendia:

(i) uma carteira designada "Empresas", cujo valor global ascendia a 2,6 mil

milhões de USD, correspondendo a cerca de 45,6% do montante total da

carteira de crédito do BESA e a 25,5% do seu ativo total; (ii) duas carteiras

designadas "Private" e "Particulares Private", cujo valor global conjunto ascendia a

cerca de 3,1 mil milhões de USD, correspondendo a • cerca de 54,4% do
montante total da carteira de crédito do BESA e a 30,4% do seu ativo total.

m) A equipa de trabalho de campo selecionou, para efeitos de revisão individual

da respetiva imparidade, com referência a 30/09/2012, uma amostra de 135

créditos (de um total de 367 créditos), respeitantes à carteira de crédito

denominada "Empresas".

n) No âmbito da análise efetuada sobre a imparidade dos créditos a clientes

compreendidos na carteira de crédito "empresas":
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(ix) O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo uma análise,

efetuada pelo banco, sobre a irnparidade dos créditos incluídos na amostra

selecionada.

(x) A equipa dc trabalho de campo solicitou ao BESA que disponibilizasse,

relativamente aos créditos incluídos na amostra selecionada, designadaniente,

os contratos que suportavam as operações de crédito, as propostas de crédito

e suas aprovações, informação sobre a situação financeira e/ou de viabilidade

económica dos mutuários e, quando aplicável, informação e documentação

sobre os colaterais, incluindo sobre o tipo de colateral, contratualização,

certidões de registo predial e avaliações.

(xi) Até 20 de dezembro de 2012, o BESA apenas facultou à equipa de trabalho

de campo informação e/ou documentação relativa a 46 dos 135 créditos

incluídos na amostra (da carteira empresas) selecionada.

(xii) Até 4 de março de 2013, havia créditos incluídos na amostra selecionada

relativamente aos quais o BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de

campo nenhuma da informação e/ou documentação por esta solicitada com

vista a validar a impandade registada pelo banco sobre esses créditos.

(xiii)Quanto aos créditos, da carteira "Empresas", relativamente aos quais o BESA

disponibilizou à equipa de trabalho campo informação e/ou documentação:

(i) A informação disponibilizada pelo BESA, relativa à respetiva carteira de

crédito, limitava-se a ficheiros preparados pelo Banco que, na maior parte das

vezes, a equipa de trabalho de campo não conseguiu validar; (ii) A equipa de

trabalho de campo não conseguiu apurar de que forma o BESA recolhia e

monitorizava a informação que disponibilizou para análise, relativa à respetiva

carteira de crédito; (iii) A informação disponibilizada pelo BESA à equipa de

trabalho de campo, relativa aos créditos compreendidos na carteira/incluídos

na amostra, continha apenas a listagem dos créditos com indicação da data de

vencimento, não tendo sido disponibilizada informação sobre a situação dos
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créditos à data da análise, ou seja, sobre o histórico de cumprimento dos

créditos: (iv) O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo um

histórico das operações de crédito realizadas, nem acesso a uma aplicação que

permitisse reconstituir as mesmas; (v) A informação disponibilizada pelo

BESA, relativa aos créditos em carteira, não permitia identificar os créditos

que haviam sido objeto de restruturação; (vi) O BESA não disponibilizou à

equipa de trabalho de campo informacão sobre as condições de renovação.de

parte significativa dos créditos analisados, que eram constituídos por contas

correntes caucionadas que estavam em constante revolvin.g, o que levou a que

não tivesse sido possível à equipa de trabalho de campo validar o (não)

vencimento dessas operacões e/ou eventuais restruturações (e respetivos

termos); (viz) A equipa de- trabalho de campo não obteve do BESA

informação sobre os créditos analisados que permitisse avaliar a respetiva

imparidade numa ótica de grupo, económico; (viii) A equipa de trabalho de

campo não teve acesso, relativamente a créditos com uma dimensão material,

aos contratos celebrados com os clientes; (ix) Apesar de o BESA ter

disponibilizado, em alguns casos, os contratos que suportavam as operações

de crédito, a equipa de trabalho de campo não conseguiu.obter informação

documentada.q_ue permitisse identificar as condições de concessão de crédito

e a concreta finalidade dos créditos concedidos, porquanto os contratos

disponibilizados não continham essa informacão e o BESA não

disponibilizava outra informação e documentação para além dos mesmos,

designadamente, os dossiers de crédito de cada cliente com as respetivas

propostas de crédito e suas aprovações: (x) A indisponibilidade de

informação sobre os dossiers de crédito de cada cliente era generalizada a toda

a carteira de crédito do BESA; (xi) A equipa de trabalho de campo não

efetuou a circularinção de clientes/mutuários do BESA; (xii) O BESA não

disponibilizou. ern regra, à equipa de trabalho de campo, informação sobre o
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tipo de colaterais associados. quando aplicável aos créditos analisados,

respetiva contratualização e documentação de suporte à sua valorização

(avaliaçõe_s)_;(xiii) O BESA não disponibilizou à equipà de trabalho de campo

informação sobre a situação financeira, económica ou de viabilidade

económica dos mutuários dos créditos analisados. designadamente

demonstrações financeiras; (xiv) O BESA não disponibilizou à equipa de

trabalho de campo. relativamente aos créditos em carteira (entre os quais os

incluídos na amostra selecionada). informação corn CICSagregação,

relativamente a cada crédito individual, do valor de crédito vencido, juros

vencidos e crédito vincendo., (x-v) O BESA não disponibilizou à equipa de

trabalho de campo, relativamente aos créditos em carteira (entre os quais os

incluidos na amostra selecionada), o detalhe do juro a receber (juro corrido)

por contrato de crédito; (xvt) A equipa de trabalho de campo não conseguiu

validar a situação, em termos de vencimento/incumprimento, dos créditos

analisados à data da sua análise; A equipa de trabalho de campo não

conseguiu validar, relativamente a cada crédito individual, a existência de

juros vencidos, o respetivo valor, assim como os eventuais dias de atraso

registado no seu pagamento; (xvit) A equipa de trabalho de campo não obteve

informação sobre o processo de aprovação dos créditos, porquanto as

reuniões do Conselho de Crédito do BESA onde os mesmos eram aprovados

não eram objeto de formalização; (xviir) A equipa de trabalho de campo não

teve acesso a informação sobre as responsabilidades dos mutuários dos

. créditos analisados junto de outras instituições de crédito; (xix) A equipa de

trabalho de campo realizou a análise individual dos créditos do BESA

incluídos na amostra selecionada com base, fundamentalmente, em

informação prestada .em reuniões realizadas corn colaboradores do BESA,

porquanto, em regra. não lhe foi disponibilizada informação documentada

relativa às operações de crédito analisadas, aos respetivos mutuários e,

912



Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
1° Juízo — J1

Pr.Do Municipio, Ed Ex -Escola Prática de Cavalaria
2005-345 Santarem

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

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

quando aplicável, às garantias às mesmas associadas; (xx) As informações

prestadas pelos colaboradores do BESA no âmbito reuniões realizadas com a

equipa de trabalho de campo não foram suficientes _para concluir a análise

sobre a imparidade dos créditos incluídos na amostra selecionada. (xx) A

equipa de trabalho de campo não obteve informação sobre os créditos

incluídos na amostra selecionada sobre a carteira "Empresas" que permitisse

concluir, globalmente. sobte a adequação da imparidade registada pelo BESA

sobre a referida carteira.

(xiv)As informações e/ou documentação, relativa às operações (incluindo

garantias) e/ou mutuários, que a equipa de trabalho de campo não logrou

obter, no âmbito ç para efeitos da anMise, por amostragem; sobre o

risco/imparidade da carteira de crédito do BESA, relativa aos créditos

incluídos na amostra da carteira "Empresas", com referência ao exercício de

2012, eram necessárias para avaliar e poder concluir para efeitos da auditoria

sobre as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BES, sobre a

adequada valotizacão (imparidade). de acordo com as IFRS (I.AS 39). dos

créditos analisados, designadamente: a) para avaliar a existência de prova

objetiva d imparidade dos créditos (associada, designadamente, aos seguintes

acontecimentos de perda: i) significativa dificuldade financeira do/s

obrigado/s; incumprimento ou relaxe nos pagamentos de juro ou de

capital; iii) o mutuante, por razões económicas ou legais relacionadas com as

dificuldades financeiras do mutuário, oferecer ao mutuário uma concessão

que de outra forma não consideraria; iv) probabilidade do mutuário entrar em

processo de falência ou outra reorganização financeira); b) para estimar o

valor da imparidade (nomeadamente, apurar a. diferença entre a quantia

escriturada dos ativos •e o valor presente dos fluxos de caixa futuros
estimados), caso se concluísse — se se tivesse elementos que permitissem fazê-

lo — existir prova objetiva de imparidade dos créditos analisados; c) para
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concluir, com base nas análises referidas nas alíneas a) e b) supra, sobre a

adequação (à luz das IFRS/IAS 39), do valor de imparidade registado pelo

BESA relativamente aos créditos em carteira.

o) A KPMG Angola e a KPMG analisaram, no âmbito e para efeitos da auditoria

sobre as contas consolidadas de 2012 do BES, a situação, em termos de risco

e/ou imparidade, dos créditos detidos pelo BESA sobre os clientes

p) Os créditos reconhecidos pelo BESA sobre os clientes

totalizavam,

em 31/12/2012, 1.051.995 milhares de USD,

q) De acordo com informação que foi analisada pela KPMG Angola e pela KPMG,

nenhum dos referidos créditos tinha colaterais associados e/ou

identificados.

r) A KPMG Angola não teve acesso, no âmbito e para efeitos da análise efetuada

sobre o risco e/ou imparidade dos créditos reconhecidos pelo BESA sobre os

clientes

, aos respetivos, dossiers de crédito (incluindo às propostas de

crédito e suas aprovações), a informação sobre a concreta finalidade/ destinação

dos créditos concedidos, a informação sobre os acionistas e/ou beneficiários

económicos efetivos das sociedades mutuárias) a informação sobre o objeto social

ou atividade dessas sociedades, a informação sobre a rev etiva situação

financeira, económica e/ou de viabilidade económica, _a informação d ou
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documentação sobre (eventuais) garantias aos mesmos associadas: a informacão

e/ou documentação que permitisse identificar eventuais restruturações dos

mesmos (e respetivos termos). a informaçao que permitisse validar a existência de

juros vencidos (e não pagos) aos mesmos associados.

s) A KPMG Angola também não teve acesso a contratos que suportassem os

créditos reconhecidos pelo BESA sobre os clientes

cujo

valor global, a 31/12/2012, ascendia a 663.417 milhares de USD.

t) A informação e/ou documentação, relativa aos clientes ffil

e aos créditos

aos mesmos associados, a que a KPMG Angola não teve acesso, era necessária

para avaliar e poder concluir sobre a sua adeq_uada valorizacão (irnparidade). de

acordo com as 1FRS (IAS 39).

u) A KPMG Angola e a KPMG analisaram a situação, em termos de

risco/imparidade, dos créditos reconhecidos pelo BESA sobre os seguintes

clientes:

v) De acordo com informação que foi analisada pela KPMG Angola e pela KPMG,

os referidos créditos apresentavam, a 31/12/2012, os seguintes valores e

colaterais associados: crédito no valor de 163.526

milhares de USD, com colaterais associados valorizados em 225.000 milhares de

USD; crédito no valor de 162.326 milhares de USD,

corn colaterais assóciados valorizados em 205.596 milhares de USD;

crédito no valor de 162.190 milhares de USD, com

colaterais associados valorizados em 183.170 milhares de USD;
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crédito no valor de 161.691 milhares de USD, com

colaterais associados valorizados em 258.499 milhares de USD;

S.A.": crédito no valor de 120.000 milhares de USD, com colaterais associados

valorizados em 152.000 milhares de USD;

crédito no valor de 100.009 milhares de USD, com colaterais associados

valorizados em 126.741 milhares de USD; crédito no

valor de 78.344.000,00 USD, com colaterais associados valorizados em 100.700

milhares de USD; crédito no valor de 69.668 milhares de

USD, com colaterais associados valorizados em 90.610 milhares de USD;

w)A KPMG Angola não teve acesso, no âmbito e para efeitos da análise sobre o

iisco/imparidade dos créditos do BESA relativos aos clientes

informação sobre o

objeto social e/ou atividade económica das respetivas sociedades mutuárias, sobre

os seus acionistas e/ou beneficiários económicos efetivos, a informação que

permitisse avaliar a respetiva situação financeira e/ou de viabilidade económico-

financeira e concluir sobre a respetiva capacidade para reembolso dos créditos

concedidos pelo BESA, a informação e/ou documentação que • permitisse
identificar eventuais restruturações dos mesmos (e respetivos termos). validar a

existência de crédito vencido e de juros vencidos (e não pagos) aos.. mesmos

associados: a informação e documentação sobre os colaterais aos mesmos

associados que permitisse validar 'a sua existência e ritularidade/validade. bem

como suportar a valorização que Lhes havia sido atribuída pelo BESA,

x) A informação e/ou documentação referida no ponto anterior, a que a KPMG

Angola não teve acesso, era necessária para avaliar e poder concluir sobre a

adequada valorização (imparidade) dos referidos créditos, de acordo com as IFRS

(LAS 39).
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y) A KPMG Angola e a KPMG analisaram também a situação, em termos de risco

e/ou .imparidade, dos créditos detidos pelo BESA sobre os seguintes clientes: i)

z) De acordo com informação que foi analisada pela KPMG Angola e pela KPMG,

os referidos créditos apresentavam, a 31/12/2012, os seguintes valores e

colaterais associados: i) crédito no valor de

333.365 milhares de USD, com colaterais associados valorizados em 117.000

milhares de USD. crédito no valor de 264.816

milhares de USD, sem colaterais associados e/ou identificados; iii)

S.A.": crédito no valor de 151.562 milhares de USD, sem colaterais associados

e/ou identificados.

aa) A KPMG Angola não teve acesso, no âmbito e para efeitos da análise sobre o

risco/imparidade dos créditos do BESA sobre os clientes

aos

respetivos dossiers de crédito (incluindo às propostas de crédito e respetivas

aprovações), a informação sobre os acionistas e/ou beneficiários económicos

efetivos das sociedades iii) a informação sobre a sua

situação financeira e/ou de viabilidade económica que permitisse concluir sobre a

respetiva capacidade para reembolso dos créditos conçedidos pelo BESA.

bb) A KPMG Angola não obteve e não analisou, no âmbito e para efeitos da

análise sobre o risco/imparidade dos referidos' créditos, informação sobre as

operações (incluindo garantias) e respetivos mutuários que permitisse avaliar e

concluir, com referência a 31/12/2012, sobre a sua adequada valorização, de

acordo com as IFRS (IAS 39).

cc) Apesar de ter conhecimento dos factos supra descritos (respeitantes à análise

efetuada, no âmbito da auditoria sobre o BESA, sobre a imparidade da carteira de

crédito denominada "empresas" e dos créditos identificados compreendidos na
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carteira de crédito denominadaprivate),a Arguida conduiu não existir risco quanto

à recuperabilidade e/ou inadequada valorização (imparidade) da carteira de crédito

do BESA, e que a imparidade registada pelo BESA para efeitos de reporte BES

(de acordo com as 1F'RS) era adequada, com base na informação, prestada pea.

KPMG Angola, sobre declarações prestadas pela Comissão Executiva,

nomeadamente que a Comissão Executiva e a Direção de Risco de Crédito do

BESA declararam à KPMG Angola que não existiam situações incluídas na

carteira suscetíveis de colocar em causa a recuperabilidade do valor do crédito

concedido pelo BESA, e que as situações de falta de completude ao nível dos

dossiers de crédito estavam essencialmente relacionadas com créditos concedidos

a entidades de interesse relevante para a economia local, pelo que não haveria

qualquer risco quanto à recuperabilidade dos mesmos.

Donde, a impossibilidade de, no âmbito da auditoria sobre o componente BESA,

obter informação que permitisse avaliar e concluir sobre a adequação, à luz das IFRS/IAS

39, da imparidade registada pelo BESA sobre os créditos supra identificados (ou seja, os

compreendidos na carteira de crédito denominada "empresas" e os vários "conjuntos" de

créditos compreendidos na carteira denominada "ptivat?') traduzia-se num grau relevante

de desconhecimento por parte da Arguida sobre a qualidade do principal ativo desse Banco

e, consequentemente, sobre a sua real posição financeira, atento o impacto (negativo) que o

registo de impatidades adicionais sobre tais créditos poderia ter no balanço e nos resultados

individuais do BESA e nos respetivos rácios de capital.

Sendo que, face aos valores dos créditos em causa (seja o seu valor global, seja o

valor de cada um dos "conjuntos" de créditos supra identificados individualmente

considerado), a materialização do risco de existência de imparidades adicionais (não

detetadas pela Arguida e pela KPMG Angola) a registar sobre tais créditos - maxim o

impacto, na situação financeira do BESA (v.g. no respetivo balanço e resultados e rádos de
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capital) do registo de tais perdas por iMparidade - poderia colocar em causa a solvabilidade

desse banco e a continuidade das suas operações.

A impossibilidade de obter informação e documentação • que permitisse avaliar e
concluir sobre a adequação da imparidade registada pelo BESA sobre os créditos

associados aos clientes

cujo valor global, em 31/12/2012 (de acordo com a informação que

foi obtida e analisada pela. KPMG Angola e pela Arguida) ascendia a 1.051.995 milhares

de USD, e não tinham associados quaisquer colaterais que garantissem a

recuperabilidade (ainda que parcial) do seu valor, é, aliás, particularmente enfática do

que se deixa dito.

Mais, a KPMG tinha também conhecimento que, no âmbito dessa mesma auditoria

sobre o componente BESA, a KPMG Angola e a KPMG não tiveram acesso a informação.

de suporte, suficiente a apropriada, para testar os proveitos de crédito (juros) reconhecidos

pelo BESA (cujo valor ascendia em, 31/12/2012, a 549.337 milhares de euros —cf. ponto

299 do elenco dos factos provados) nos respetivos resultados do exercício.

Em face do que se deixou supra exposto, o valor do capital próprio (824.656 milhares

de USD), o rácio de solvabilidade (de 10%) e os resultados (líquidos positivos) registados

pelo BESA a«31/12/2012 (indicadores com base nos quais a Arguida procura sustentar a

inexistência, à data dos factos objeto dos autos, de quaisquer de indícios de existência

imparidade na exposição creditícia do BES sobre o. BESA, que justificassem um teste

formal sobre a existência. de imparidade nessa exposição), não constituíam, à luz dos

factos que eram do conhecimento da Arguida, indicadores (verdadeiramente)

fiáveis sobre a posição financeira desse banco, maximindicadores com base nos quais,
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para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais do BES, a Arguida

pudesse concluir, com razoável grau de segurança, não existirem indícios de prova objetiva

de imparidade dos créditos detidos pelo BESA sobre o BESA ou risco de inadequada

valorização (imparidade) desse ativo.

O mesmo se aplica, por identidade de razão, aos resultados "stress test" que, de acordo

com o alegado pela Arguida e resulta dos reportes remetidos pela KPMG Angola à Arguida

(a fls. 3499-3506 e 1703v-1714 dos autos) foi levado a cabo pelo BNA sobre o BESA (e

sobre outros*bancds). Cumprindo, a propósito dessa análise de sensibilidade levado a cabo

pelo BNA, acrescentar ainda o seguinte:

a) como resulta do Highlights Interim Memorandum, de 19 de outubro de 2012, cujo

conteúdo se encontra, na parte que ora releva, reproduzido no ponto 127 do

elenco dos factos provados: (i) a referida análise de sensibilidade foi efetuada por

referência 31 de dezembro de 2011, e (ü) teve por base cenários meramente

teóricos, designadamente, de downgrade da classificação de risco da carteira de

crédito (considerando as principais variáveis: i) redução e 1 e 2 níveis de Risco,

na classificação da carteira de crédito; ü) subida de 1 e 2% das taxas de juros;

Apreciação do AKZ de 3% face ao USD e depreciação do AKZ de 5% e 10%

face ao USD).

b) Destarte, ao ter sido realizado com base em cenários meramente teóricos

(maxime, de redução e 1 e 2 níveis de Risco, na classificação da carteira de

crédito), e, para além disso, com referência a 31 de dezembro de 2011, esse

teste (maxime, o seu resultado), manifestamente, não refletia o  ri s c o

verdadeiramente existente e detetado pela KPMG Angola e pela Arguida, nos

termos s4)ra descritos, de inadequada valorização do crédito a clientes do BESA,

maxime o impacto que a sua mate lização efetivamente poderia comportar ter na

situação financeira do BESA (v.g. no respetivo balanço e resultados e rácios de
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capital). Mais a mais quando, corno resulta do Highlights Comp.letion Memorandum,

de 15 de fevereiro de 2013 (cf. ponto 147 dos factos provados), o referido teste

de sensibilidade (maxime, a avaliação do impacto da redução e 1 e 2 níveis de

Risco, na classificação da carteira de crédito) incidiu sobre uma carteira de

crédito (do BESA) que, em termos de risco, estava maioritariamente classificada,

de acordo com o referencial contabilístico local, como de risco nulo, conforme

segue;

(Valores expressos em milhares de USD)
2012 2011

Nível A (Nulo) 6.204.116 4.784.308
Nível B (Muito
Reduzido)

561.228 161.481

Nível C (Reduzido) 135.022 47.326
Nível D (Moderado) 46.729 11.909
Nível E (Elevado) 411 1.728
Nível F (Muito Elevado) 80.857 29.260 .
Nível G (Perda) 72.779 70.130
Total 7.101.162 5.106:142
Provisões para crédito - 157.606 - 96.558
Crédito Líquido de
provisões

6.943.556 5.009.584

c) Sendo que, que quanto pior fosse a classificação em termos de risco, maior era o

nível de provisionamento exigido (e, logo, maior o impacto no balanço,

resultados e nos rácios de capital), e quanto melhor fosse essa classificação'

menor seria o impacto, nos referidos indicadores, de uma descida de 1 e 2 níveis

na mesma, como aquela que foi testada pelo BNA.

'-)3 Que, no caso, do BESA se apresentava como uma classificação (positivamente) excecional, sobretudo
quando comparada com a registada pelos restantes quatro maiores bancos angolanos, relativamente aos quais,
como resulta do ponto [57] do elenco dos factos provados (maxim, dos elementos probatórios referenciados
a propósito desse ponto) o BESA apresentou, entre 2010 e 2012, níveis de provisões, medidos pelo rácio
Provisões/Créditos Concedidos, consideravelmente inferiores.
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d) O referido teste teve por base uma classificação da carteira de crédito (e

correspondente valor de provisionamento) sobre a qual a KPMG Angola

colocou reservas na sua opinião sobre as contas do BESA referentes a 2011, e

que iriam ser reiteradas em 2012.

Donde, atentos os factos que eram do seu conhecimento, a Arguida, de forma a

poder concluir, corn aceitável grau de segurança, sobre a adequada valorização, à luz das

NCA, dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA (maxime, pela inexistência de distorções

materialmente relevantes nas demonstrações financeiras individuais do BES associadas à

inadequada valorização desse ativo), não poderia ter deixado de efetuar procedimentos

(substantivos) de auditoria com vista a obter evidência adicional sobre a inexistência de

imparidade nessa exposição, designadamente, a realinção, com base na revisão de uma

análise efetuada pelo BES ou, na falta dessa análise, com base numa análise sua, da

avaliação da imparidade dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA (em concreto, a

avaliação e/ou teste, com base num plano negócios do BESA e/ou num piano de

reembolso dos créditos detidos pelo BES sobre essa sua subsidiária, da capacidade

do BESA de, no futuro, gerar fluxos de caixa disponíveis para liquidar a totalidade

do valor do crédito que, a 31/12/2012,111e havia sido concedido pelo BES).

O que, contudo, não fez.

A KPMG não obteve, assim, relativamente aos créditos detidos pelo BES sobre o

BESA a 31/12/2012 e relevados no balanço individual do BES, prova de auditoria,

apropriada e suficiente, documentada nos seus papéis de trabalho, de suporte à asserção

"valorização". Ao não ter obtido prova de auditoria, apropriada e suficiente, sobre a

(adequada) valorização dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA a 31/12/2012 e

relevados no balanço individual do BES, a KPMG não obteve, face à materialidade do
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valor do referido ativo (2.840.798 milhares de euros) e áo risco de distorção material

associado à sua inadequada valorização, prova de auditoria, apropriada e suficiente,

documentada nos seus papéis de trabalho, para suportar a sua opinião de que as

demonstrações financeiras individuais do BES apresentavam,, de forma verdadeira e

apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira do

BES, em 31 de dezembro de 2012, o resultado das suas operações, o rendimento integral,

os fluxos de caixa e as alterações no capitais próprios no 'exercício findo naquela data, ern

'conformidade com as NCA's, tal como definidas pelo Banco de Portugal.

Termos em que improcede, por infundado, de facto e de direito, o argumentário da

Recorrente.

c. Da não obtenção de prova de auditoria, adequada e suficiente, de suporte à adequada

valorização (imparidade) dos créditos detidos pelo BES sobre empresas do

(factos 495-518 da decisão recorrida)

Remete-se para os artigos 41.° e 44, número 10, do EOROC, artigo 8.°, número 1,

alínea c) do CdVM, artigo 245f, número 1 do CdVM, acima referidos, conjugados com os

pertinentes preceitos das NTRA e DRA 510 acima convocadas;

Já se esclareceu que, a data dos factos, eram aplicáveis à preparação das

demonstrações financeiras individuais do BES, as NCA, as quais se traduziam na aplicação

das IFRS, tal como adoptadas na União Europeia, com exceção de algumas matérias objeto

de regulamentação pelo Banco de Portugal, de que a irnparidade do "crédito a clientes"

constituía exemplo.
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Nesse âmbito, as NCA estabeleciam que o valor dos créditos concedidos devia ser

objeto de correção, de acordo com critérios de rigor e prudência, para que o mesmo

refletisse, a todo o tempo, o seu valor realizável.

Esta correção de valor (imparidade calculada de acordo com a IAS 39 "Instrumentos

Financeiros: Reconhecimento e Mensuração") não poderia ser inferior ao montante que

fosse determinado de acordo com o Aviso n.° 3/95, do IMP, o qual estabelecia o quadro

mínimo de referência pára a constituição de provisões específicas e genéricas.

A IAS 39 previa (cf. parágrafos 58, 59' e 63' da IAS 39), relativamente à

mensuração de "contas a receber" (ativo financeiro registado ao curto amortizado), a

identificação de indícios de existência de imparidade e o consequente cálculo da

expectativa de recuperação do valor do crédito (nomeadamente em função das garantias

existentes e/ou do património executável, seja património existente e/ou proveniente de

204"Uma entidade deve avaliar à &toile roda billow° se exiite ou não gualçarer prow objecliva de irre) um activorlinanceriv ou
urn jp:po de activos fir/tureen« esteia com imparidade. Se tal prom existir, a entidade deve aplicar o parífgrafo 63
(para activos financeiros escrituradas pelo custo .amortizado), o prim's,* 66 (para activos financeiros
escriturados pelo auto) our o parágrafo 67 (taro activos .financeiros disponíveis para venda) para determinar a quantia de
qualquerperda por imparidade."
2°5 "Um activo financeiro ou um pup° de activos financeiros está com imparidade e são incorridas perdas por imparidade se, e

apenas se, existir prova objectiva de imparidade como resultado de um ou mais acontecimentos que ocorreram após o
reconhecimento inicial do activo (um «acontecimento de perda») e se esse acontecimento (ou acontecimentos) de per* tiver um
impacte nos fluxos de caixa futuros estimados do activo financeiro ou do grupo de activos financeiros que possa serfiavelmente
estimado. Pode não ser possívelidentOcar um único e discreto acontecimento que tenha causado a imparidade. Pelo contrário, o
feito combinado de vários acontecimentos pode ter causado a imparidade. Ar perdas esperadas como resultado de acontecimentos

futuros, independentemente do gram de probabilidade, não são reconhecidas. Aprova objectiva de que um activo financeiro ou um
grupo de activos está com imparidade inclui dados observáveis que chamam a atenção do detentor do_activo acerca dos squinte,t
ocontecimemos de .tdercla: (a) sioijicativa ci!'ficuldadefinammira do emitente ou do obrigado; (b) unra_cirrebra de contraio, ia/como

jim incumprimento our nkrxe nos ~irks de juro OR de ivkital; (c) o mutuante, por rafes económicas ou lesais relacionadas,
com as drficuldades final/minis do mutuário, qierece ao mutuário uma concessão (rue o mutuante de ouira,lorma não consideralia;
(d) torna-seprovável que o mutuáiio vá entrar em processo de falincia ou outra rro9aniza:ão financeira; (e) o desaparecimento de
um morado activo para esse activofinancein9 devido a di:ficuldades.financeiras; (...)"
2°6 "Se existir pirva objectiva de que foi incorrida uma penia por imparidade em errréstimos concedidos e comas a weber ou
investimentos detidos até à maturidade escririnotios pelo custo amortkado, a vuantia da Lerdoimensuradri como a d(ierenca
Nift a quantia escriturada do activo e o valor presente dos fhtxos de caixajuturos estimados (exchfindo as perdas de crMito.
firturas (pre não tenham sido incorridas) descontado à taxa de .J.117)9 fectiiia on:rinal do activo financeiro lit a taxa de"'um
etectiva calculada no reconhecimento initial,. A 'mantra escriturada do activo deve ser mkr.:ida ou directamente az, através do uso
de ma conta de abatimento. A qua/Ilia da perda dew ser rrconbecida nos resultados."
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cash -flows futuros), de acordo com o qual deveria registar-se como imparidade o eventual

défice que daí pudesse resultar, numa vertente de apreciação económica.

Revertendo aos factos, apurou-se que, a KPMG não obteve, de forma a suportar a

opinião por si emitida sobre as demonstrações financeiras individuais do BES referentes a

2012, prova de auditoria, apropriada e suficiente, de supórte à adequada valorização

(imparidade), de acordo com as Normas de Contabilidade Ajustadas ("NCA") dos créditos

detidos pelo BES sobre as várias empresas do relevados na rubrica crédito

a clientes do balanço individual do BES.

Com efeito, demonstrou-se que:,

a) O BES detinha, em 31/12/2012, créditos sobre as seguintes sociedades do Grupo

no valor/limite de €44.707.161,00 (do qual
havia sido utilizado, em 21/12/2012, o montante de € 43.513.117,00);

no valor/limite de €18.080.127.00 (do qual havia sido
utilizado, em 21/12/2012, o montante de €17.505.285,00); iii)

no valor/limite de £ 52.812.483,00 (do qual havia sido

utilizado, em 21/12/2012, o montante de € 51.423.010,00); iv)

no valor/limite de € 26.514.206,00 (do, qual havia sido utilizado, em

21/12/2012, o montante de € 25.668.126,00); v)
no valor/limite de € 11.366.798,00 (do qual havia sido

utilizado, em 21/12/2012, o montante de €10.663.829,00).
b) O BES atribuiu, com referência a outubro de 2012: (i) uma imparidade de 2,3%

aos créditos detidos sobre a sociedade (ii) uma

imparidade de 0,1% aos créditos detidos sobre as sociedades
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c) O BES relevou os créditos por si detidos, em 31/12/2012, sobre as referidas

sociedades do na rubrica "Crédito a Clientes" do balanço das

suas demonstrações financeiras individuais referentes ao exercício de 2012.

d) O valor individual da exposição do BES a cada uma das referidas entidades era,

em 31/12/2012, superior ao nível de materialidade de performance definido pela

KPMG no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras

individuais do BES (€ 9.000.000,00).

e) Em 31/12/2012, o valor global dos créditos detidos pelo BES sobre as sociedades

compreendidas no era (significativamente) superior ao nível de

materialidade global definido pela KPMG no âmbito e para efeitos de auditoria às

contas individuais do BES 12.000.000,00).

f) A KPMG analisou, no âmbito da auditoria sobre as demonstrações financeiras

individuais do BES referentes ao exercício de 2012, a imparidade individual dos

créditos concedidos pelo BES, através da SFE Madeira, às referidas sociedades

do

g) A KPMG concluiu, com referência ao exercício de 2012, pela inexistência de

imparidade adicional a registar nos créditos detidos pelo BPS sobre as várias

sociedades dolliMa que o valor de imparidade atribuído pelo BES (e

correspetivo provisionamento) era apropriado, com fundamento (i) no facto de

não existir registo de incumprimentos, nem de incidentes junto do Banco de

Portugal, (ii) na informação, constante do Relatório e Contas da Rio Forte SGPS,

SA., referente a 2010, de que, no decurso desse ano, a Rio Forte SGPS, S.A. havia

alienado a sua participação no (66%), por um total de 380
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milhões de euros, o que (no entendimento da KPMG) denotava um equip

positivo, pelo que não era expectável uma perda para o Banco (BES).

h) A KPMG, no âmbito da revisão por si efetuada, corn referência a 31/12/2012,

sobre a imparidade dos créditos detidos pelo BES sobre empresas do

não efetuou procedimentos e não obteve (nem analisou) informação

que lhe permitissem concluir sobre a recuperabilidade do valor dos referidos

créditos e, consequentemente, que o valor de imparidade (e respetivo

provisionamento) registado pelo BES era adequado:

(i) A KPMG não obteve (nem analisou): i) as demonstrações financeiras

(auditadas ou não auditadas) do ii) um plano de negócios do

11111111Mas demonstrações financeiras (auditadas ou não auditadas)
das sociedades

um plano de negócio das

sociedades

(ii)A KPMG não avaliou, com base em planos de negócio e demonstrações

financeiras (auditadas ou não auditadas), a capacidade das sociedades

de, no futuro, gerarem fluxos de caixa disponíveis

para liquidar a totalidade do valor dos créditos que lhes haviam sido

concedidos pelo BES.

(iii) A KPMG tinha conhecimento da existência de indícios de prova objetiva de

imparidade dos créditos detidos pelo BES sobre as sociedades do

porquanto tinha conhecimento de que:
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a) o total de ativo do era, em 2009, de 555,57 milhões de

USD, financiado apenas em 49,2 milhões de USD de capitais próprios,

existindo, a essa data, uma elevada dependência do Grupo de

financiamento por capitais alheios;

b) o crédito de médio -longo prazo concedido pelo BES, em 27/10/2007, à

teve, em parte, como finalidade"refinanciar a dívida

e affrays" relacionados com a parceria estabelecida com

c) o descoberto autorizado concedido à tinha corno

finalidade"apoio à tesouraria";

d) o crédito em conta corrente concedido pelo BES à

teve, em parte, como finalidade"a liquidação do serviço

de dívida da participada

e) o crédito em conta corrente concedido pelo BES à

teve como finalidade a "a liquidação de reJponsabilidades e liquidação do

dOcit operacional';

f) à exceção do crédito de médio -longo prazo concedido à M.
que tinha um reembolso "bullet" (capital e juros) a 6 anos,

todos os demais créditos concedidos pelo BES às empresas do

que foram objeto de análise pela KPMG, eram de curto de prazo

e foram sendo, pelo menos entre 2011 e 31/12/2012, succssivarnente

•renovados;

g) o valor global do crédito. concedido pelo BES à =EMI
aumentou de € 24.349.556,00, em dezembro de 2011, para €

47.415.237,00, em outubro de 2012, e para € 52.812.483,00, em dezembro

de 2012;

h) o valor global do crédito concedido pelo BES à

aumentou de € 7.245.158,00, em 31/12/2011,
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para € 10.721.929,90, em outubro de 2012, e para € 11.366.798,00, em

dezembro de 2012;

4 o valor global do crédito concedido pelo BES à

aumentou de € 25.466.625,00, em 31/12/2011, para € 26.167.936,60, em

outubro de 2012, e para € 26.514.206,00, em dezembro de 2012;

j) O valor global dos créditos detidos pelo BES sobre as sociedades do

aumentou de € 120.928.000,00, em 31 de dezembro de

2011, para€ 146.511.000,00, em outubro de 2012, e para € 153.480.775,00,

em dezembro de 2012, tendo parte desses aumentos servido para liquidar

responsabilidades e serviço de divida (juros e comissões) dessas sociedades

perante o BES;

k) Nenhum dos créditos concedidos pelo BES às empresas (19

que. foram analisados pela KPMG tinha, associadas garantias

reais.

1) o BESA era igualmente credor de sociedades do

designadamente através dos seguintes créditos: (i) um crédito sobre a

no valor de

116.199.000,00 USD, e com colaterais associados valorizados em 52.800

milhares de USD; (ii) um crédito sobre a

no valor de 198.549 milhares de USD, sem. colaterais

associados e/ou identificados; (iii) um crédito sobre a

98.880 milhares de USD,

sem colaterais associados e/ou identificados;

m)o BESA detinha, em março de 2012: (i) um crédito no valor de, pelo

menos, 70.000 milhares de USD sobre a empressille~
que, de acordo com os registos do BESA, se encontrava vencido

há mais de 180 dias; (ii) um crédito sobre a empresa

no valor de, pelo menos, 40.293
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milhares de USD, que, de acordo com os registos do BESA, se encontrava

vencido há mais 180 dias.

Não obstante e ainda assim, a Recorrente, emitiu, como supra referido, no dia 4 de

março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre a

informação financeira contida nas demonstrações financeiras individuais do BES referentes

ao exercício de 2012, afirmando que "as referidas demonstrações financeiras apresentam de

forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a

posição financeira do Banco Espirito Santo, SA, em 31 de deernbro de 2012, o resultado das suas

operações, o rendimento integral, os fluxos de caixa e as alterações no capitais próprios no exercício findo

naquela data, em conformidade com as NCA's, tal como definidas pelo Banco de Portugal e a informação

nelas constante é completa, verdadeira, atua clara, objetiva e lícita".

Com a sua conduta, a Arguida violou o disposto no 519 das NTRA e no 54 da DRA

510.

No que respeita ao elemento subjectivo, apurou-se que a Recorrente atuou livre,

deliberada e conscientemente, bem sabendo que:

a) O BES atribuiu, com referência a outubro de 2012: i) uma imparidade de 2,3%

aos créditos detidos sobre a sociedade uma

imparidade de 0,1% aos créditos detidos sobre as sociedades

b) Analisou, no âmbito da auditoria sobre as contas individuais do BES referentes ao

exercício de 2012, a imparidade individual dos créditos concedidos pelo BES,

através da "SFE Madeira", às sociedades

930



*

• 44X4-4,
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

. 1° Juízo -J1
•Pr.Do Município, Ed Ex -Escola Prática de Cavalaria

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

Proc. n.° 290/20.7YUSTR

c) Não realizou procedimentos, nem obteve (nem analisou) informação que

permitissem concluir sobre a recuperahilidade da exposição do BES às várias

empresas do cujos créditos foram por si analisados;

d) Concluiu, com referência ao exercício de 2012, pela inexistência de imparidade

adicional a registar nos créditos detidos pelo BES sobre as várias sociedades do

e que o valor de imparidade atribuído pelo BES (e correspetivo

provisionamento) era apropriado, com fundamento (i) no facto de não existir

registo de incumprimentos, nem de incidentes junto do Banco de Portugal, (ii) na

informação, constante do Relatório e Contas da Rio Forte SGPS, S.A., referente a

2010, dc que, no decurso. desse ano, a Rio Forte SGPS, S.A. havia alienado a sua

participação no ~1,66%), por um total de 380 milhões de euros, o
que (no entendimento da KPMG) denotava um equip, positivo, pelo que não era

expectável uma perda para o Banco (BES);

e) A valorização do crédito a clientes constituí umã área de elevado risco de

auditoria, designadamente, face ao impacto que o reconhecimento de imparidades

comporta no balanço e nos- *resultados das Instituições de Crédito, e ao

envolvimento de julgamento por parte da respetiva gestão na estimativa do valor

da imparidade desse ativo;

f) Não obteve, relativamente aos créditos coneedidos-pelo BES ao1~1.111

prova de auditoria, apropriada e suficiente, de suporte à asserção "valorização".

Em sua defesa, invoca a Recorrente que empreendeu procedimentos de auditoria

uficientes e adequados com vista a suportar a opinião por si emitida, não tendo violado

qualquer norma.
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Mais especifica e designadamente, contrapõe que:.

a) "[a] KPMG obteve e analisou informação sobre os créditos concedidos pelo BES a entidades

~Mom° bem demonstra a documentação constante da pasta de auditoria

de 2012. itrformacão essa que não permitia haver discordância da avaliação efectuada pelo

BES relativamente a esta matéria à lu ..z das disposições dal4S 39 em vigor à data."

b) "[elm conformidade com a informação disponível e as contas auditadas da Rio Forte de

2010, 2011 e 2012, que foram objecto de leitura da KPMG Portugal, era forçoso concluir

que o foi adquirido por terceiras partes, não relacionadas, por um valor

considerado justo pelas parks envolvidas no negócio, não existindo qualquer informação que

se revelasse contraditória."

c) "[o] entendimento da KPMG Portugal [quanto à adequação da imparidade registada

pelo BES sobre os créditos do objeto de análise pela Arguida]

alicerçou-se no facto de o crédito se encontrarporming e se tratar de um Grupo de empresas

alienado no decurso de 2010, pela Rio Forte, por km valor de cerca de 380 milhões de euros,

o que signOcava que uma terceira entidade não, relacionada atribuiu ao negócio do grupo, um

valor superior à dívida em cerca de 380 milhões.", "[p]elo que também se indiciava
que o era capaz, de gerar fluxos de caixa no futuro, após a venda,

suficientes para a regularkação das suas responsabilidades, mormente perante o BES."

d) "[a] IAS 39 segue o modelo de perdas incorridas, e o facto de não haver colateral para a

cobertura do crédito não é evidência, por si só, de imparidade."

e) "[a] revisão do crédito da é efectuada no contexto da revisão das demonstrações

financeiras, realkados para um conjunto de quase 2.000 créditos, com uma abordagem

consistente, que compreende a identificação de indicadores de imparidade que contrariem ou

corroborem a avaliação da gestão."

f) "[a]  análise efectuada envolveu a revisão de um conjunto especifico de dossiês de crédito, num
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total de 1.940 clientes, que permitiu uma cobertura global de 72% da carteira de crédito

(dados de Agosto de 2012, que serviram de base para a seleção inicial da amostra; cobertura

global de 77% com dados de Dezembro de 2012 e follow up de responsabilidade.?),"

"[a] análise e.fectuadapermitiu concluir pela rà zo a b i lida de dasperdas

por imparidade, reconhecidas nasscontas individuais do BES, con; referência ao exercício findo

em 2012."

h) "[o] crédito à representava 0,3% da carteira de crédito do BES."

i) "[o] crédito concedido pelo BES, através da SFE Madeira, foi igualmente analisado no

âmbito do exercício transversal de revisão da imparidade da carteira de crédito (o designado

"ETRICC - 1" ou "Exerrício"), efectuado com referência a 30 de Abril de 2013, o qualfoi

realizado pela KPMG Portugal, mas liderado pelo BdP com qualify assurance da

PricewaterhouseCoopers ("PWC')."

j) " [al ficha de crédito referente ao revelava uma exposição do BES a esta

entidade de cerca de 170,9 milhões de euros e uma imparidade associada de 1,2 milhares

de euros e concluía pela adequação do nível de imparidade registada em 30 de Abril de

2013 assente: (1) no facto de a dívida se encontrar em situação regular e (à) de o i l .
~ter sido adquirido pot valores slmificativos, pot entidades de
capitais angolanos com capacidade financeira significativa e interesse no

desenvolvimento do negócio e que confirmaram pot escrito a sua
intençâO de concretizar o negócio."

k) sequência do envio da totalidade das fichas de crédito preparadas pela KPMG Portugal no

âmbito do ETRICC - 1 para o BdP e a PwC, não foi levantada qualquer questão relativa ao

crédito concedido ao pelo que, através do ETRICC - 1, o julgamento da

KPMG Portugal efectuado em 2012 nas suas análises de crédito foi corroborado não sá por uma

autoridade de supervisão como, também por um auditor independente."
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Vejamos, pois.

Desde logo, contrariando o que a Recorrente alega, cumpre esclarecer que, no

âmbito da revisão pela mesma efetuada sobre a imparidade dos créditos detidos pelo BES

sobre o (ou sobre quaisquer outros devedores), a KPMG não podia

bastar-se com informação que apenas "indiciasse" a viabilidade económica desse grupo ou

a capacidade das empresas desse Grupo para reembolsarem os créditos que lhes haviam

sido concedidos pelo BES.

Na verdade, tal revisão — procedimento substantivo de auditoria traduzido em testes

ao conteúdo de saldo, com vista a apurar a existência de distorções sobre a sua valorização

- foi levada a cabo no âmbito de uma revisão legal/auditoria de contas, exame este que, nos

termos das normas técnicas de revisão e auditoria aplicáveis, deveria ser planeado e

executado com vista a obter um nível de segurança aceitável (elevado) embora não

absolutol sobre a inexistência de distorções materialmente nas demonstrações financeiras

objeto de revisão/auditoria. Pelo que, por razões óbvias, isso não é Compaginável com

conclusões do auditor sobre adequada valorização de "créditos a clientes" suportadas em

informação meramente "incliciária" da capacidade dos devedores pan reembolsarem a

integralidade dos valores dos créditos cuja imparidade seja analisada.

Como já se esclareceu, o trabalho do ROC/auditor sobre as demonstrações

financeiras de uma entidade aUditada é .funcionalmente dirigido a um resultado: dar

segurança sobre a sua natureza verdadeira e apropriada. O auditor é, aliás, a única

entidade cuja atividade se dirige especificamente a esse resultado.'

207 A Directriz de Revisão/Auditoria 545 - AUDITORIA DAS MENSURAÇÕES E DIVULGAÇÕES AO
JUSTO VALOR — mostra, entre outras, a quem se tem de dar segurança (§ 42: "Relevância: critérios
relevantes • contribuem para conclusões que a¡udam à tomada de decisão pelos utentes destinatários."): aos
utentes destinatários das demonstrações financeiras.
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Toda a razão de ser da atividade de auditoria nesta sede, a sua especificidade, traduz-se

ern dar seguranca {um nível elevado de seguranca, embora não absoluto); ao utente da

informação de que as demonstrações financeiras dão um retrato verdadeiro e apropriado da

situação patrimonial, económica e financeira da entidade auditada.

Ora, embora the assista pertinência quando enfatiza que a inexistência de colaterais

que garantam o reembolso de um crédito não constitui, por si só, sinal da existência de

imparidade, também é bom de ver é que, na ausência de colaterais — como era o caso dos

créditos detidos pelo BES sobre o 1111111M- a conclusão sobre a inexistência de

irnparidade num crédito fica estritamente dependente da obtenção de evidência sobre

capacidade do devedor para gerar fluxos de caixa para reembolsar a integralidade do

respetivo valor (incluindo o pagamento juros).

Por outro lado, a informação (divulgada no Relatório e Contas da Rio Forte) sobres

alienação, em 2010, da participação da pelo valor de 380 milhões de USD, era

manifestamente insuficiente para que, no âmbito da revisão efetuada, com referência a

2012, sobre a iraparidade dos créditos detidos pelo BES sobre empresas desse

grupo„ a Arguida pudesse conduit, com aceitável (ou sequer moderado) grau de

segurança, pela capacidade das referidas empresas para reembolsarem os créditos que lhes

haviam sido concedidos pelo BES. E isto por uma panóplia de razões.

Em primeiro lugar, porque, contrariamente ao que se verifica com demonstrações

financeiras auditadas de uma entidade, o valor de alienação de uma participação social dessa

entidade, in cast,da Rio Forte na não providencia - muito menos se traduz em -

um retrato fiel e automático da sua situação financeira (in cam', do
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Na ausência de divulgação de informação sobre os pressupostos e/ou métodos

utilizados na fixação do preço da operação, o valor de aquisição e/ou venda do

apenas revelava que "um terceiro" - com base em pressupostos e/ou

eventuais expectativas que a Arguida desconhecia (desde logo, porque como a

Arguida refere. "tal KPMG Portuxal não era a auditora da Rio Forte, pelo que as
evidências disponíveis à KPMG Portugal eram bastante limitadas.") - havia

valorizado o negócio da em 380 milhões USD.

Assim, embora como refere Arguida, tal informação pudesse "indiciar" a existência

de capitais próprios positivos e perspetivas de continuidade dos negócios do Grupo

a mesma não permitia, contudo, asseverar a viabilidade económica desse Grupo ou

a solidez da respetiva situação financeira, mais a mais quando, como resultou provado, a

Arguida tinha conhecimento de que "o total de ativo do era, em 2009, de
555,57 milhões de USD, financiado apenas em 49,2 milhões de USD de capitais

próprios, existindo, a essa data, uma elevada dependência do Grupo de
financiamento por capitais alheios".

Em segundo lugar, porque a análise levada a cabo pela Arguida sobre a imparidade

dos créditos detidos pelo BES sobre as empresas do foi efetuada com

referência ao exercício de 2012, ou seja, cerca de dois anos posteriormente à data da

referida alienação (maxime, da data em que, de acordo com a informação divulgada nos

Relatórios e Contas da Rio Forte, a referida alienação se tinha verificado).

Donde, a adequada ponderação deste factor, implicava que a informação sobre o

valor de venda da tivesse deixado de ter atualidade que permitisse, sem

informação adicional, afirmar a manutenção dos pressupostos com base nos quais havia

sido fixado o preço da operação de aquisição/venda: como a Arguida bem sabe, dois anos
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ou mesmo um ano é tempo bastante para a situação financeira de um Grupo poder

deteriorar-se de forma significativa.

E, por outro lado, reforçava a impossibilidade de concluir, com razoável grau de

segurança, apenas com base nessa informação, que as empresas desse Grupo que eram

devedoras do BES tinham, em 31/12/2012, capacidade para reembolsarem a integralidade

do valor dos créditos que lhes haviam sido concedidos pelo BES (valor esse que, em

dezembro.de 2012, ascendia a mais de cento e cinquenta milhões de euros).

Sintetizando, a informação de que a Escom havia sido alienada, em 2010, pelo valor

de 380 milhões de USD, não constituía, à data da análise levada a cabo pela Arguida sobre a

imparidade dos créditos do BES sobre o um indicador minimamente fiável

sobre a situação financeira e/ou viabilidade económica desse Grupo das empresas do

mesmo que eram devedoras do BES.

De igual sorte, também a ausência de registo de incumprimentos nos créditos detidos,

pelo BES sobre a referidas empresas do era insuficiente para a Arguida

poder concluir pela inexistência de risco quanto à recuperabilidade desses créditos ou pela

inexistência de indícios de imparidade.

Na verdade, apesar de tais créditos poderem não apresentar registos de

incumprimentos junto do BES (ou registo, de incidentes do Banco de Portugal), facto é

que, comb resulta dos factos provados, à exceção do crédito ,de médio -longo prazo

concedido à que tinha um reembolso "bullet" -(capital e juros) a 6

anos,_todos os demais créditos concedidos pelo BES às empresas do que

foram objeto de análise .pela KPMG, eram de curto de _prazo e foram sendo, pelo

menos entre 2011 e 31/12/2012, sucessivamente renovados, e o 'valor global dos

créditos detidos pelo BES sobre as sociedades do aumentou de €
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120.928.000,00, em 31 de dezembro de 2011, para € 146.511.000,00, em outubro de 2012, e

para € 153.480.775,00, em dezembro de 2012, tendo parte desses aumentos servido

para liquidar responsabilidades e serviço de divida (juros e comissões) dessas

.sociedades perante o DES.

O que, para além de serem do conhecimento da Arguida, claramente indiciavam, por

um lado, a incapacidade das sociedades devedoras para fazer face ao serviço de divida do

BES (maxime, dificuldades das empresas do em gerar fluxos de caixa para

proceder ao reembolso de tais créditos e ao pagamento dos juros aos mesmos associados),

e, por outro lado, que eram.as referidas sucessivas renovações e aumentos dos valores dos

créditos que estavam na base da ausência de registo de incumprimentos de prestações de

capital e juros.

Indícios esses que resultavam ainda reforçados pelo facto de o ser

também devedor do BESA, maxime através de créditos concedidos a sociedades desse

Grupo (uma das quais também devedora do BES: a

~que, de acordo com os registos internos do BESA, se encontravam em

situação de incumprimento há mais de 180 dias.

Ainda assim, na presença de todas estas evidências cumulativas ou múltiplas, a

Recorrente:

1. não obteve (nem analisou): i) as demonstrações financeiras (auditadas ou não

auditadas) do um plano de negócios do

demonstrações financeiras (auditadas ou não auditadas) das sociedades

as
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2. não avaliou, com base em planos de negócio e demonstrações financeiras

(auditadas ou não auditadas), a capacidade das sociedades

de, no futuro,

gerarem fluxos de caixa disponíveis para liquidar a totalidade do valor dos créditos

que lhes haviam sido concedidos pelo BES.

Não tendo, assim, obtido (e analisado) informação que lhe permitisse concluir, coin

aceitável grau de segurança, sobre a adequação, à luz das NCA, do valor da imparidade

registada pelo BES sobre os referidos créditos.

Conclusão que, de resto, se impõe, independentemente de, no âmbito do ETRICC1, a

PWC ou o Banco de Portugal (com base nas conclusões da Arguida e da PWC), poderem

não ter colocado em causa as conclusões da Arguida sobre á adequação da imparidade

registada pelo BES sobre os referidos créditos.

O que está em causa no âmbito do presente processo de contraordenação é a conduta

adotada pela Arguida no âmbito da revisão legal/auditoria sobre as demonstrações

financeiras individuais do BES referentes a 2012 (maxime, o incumprimento pela Arguidá„
no âmbito desse trabalho, das normas de auditoria aplicáveis), para a qual são irrelevantes

os julgamentos efetuados, em momento posterior, por outras entidades sobre a adequação

do trabalho realizado ou conclusões formuladas pela Arguida no âmbito de outros

trabalhos, ademais de natureza e finalidade distinta de uma revisão legal/auditoria de

contas.

Sem prejuízo do exposto, sempre.se diga que, de acordo com o alegado pela Arguida

na defesa, a sua conclusão, no âmbito do ETRICC1, sobre a adequação da imparidade
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registada pelo BES sobre os créditos do terá assentado, em parte, ern

informação de que a Arguida não dispunha (nem considerou, como evidenciam a

informação documentada nos papéis de trabalho em que documentou a sua análise) à data

em que emitiu a sua opinião sobre as demonstrações financeiras individuais do BES

referentes a 2012: ou seja, a informação "de "que o ter sido adquirido por valores

significativos, por entidades de capitais angolanos com capacidade financeira
significativa e interesse no desenvolvimento do mório e que confirmaram por escrito a
sua intenção de concretizar o negócio."

Sendo certo, como refere a Arguida que "[o] objectivo de uma auditoria às demonstrações

financeiras não é emitir urna opinião especlfica, crédito a crédito ou rública a
rúb.tica", já não lhe assiste razão quando, com vista a sustentar a suficiência da prova de

auditoria pela mesma obtida sobre a adequada valorização dos créditos do

refere que o "objectivo não era obter nem garantia absoluta (pois tal não existe no contexto

normativo de auditoria), nem obter garantia aceitável daquele crédito em específico.

mas sim sobre as contas como um todo."

Na opinião profissional do revisor/auditor sobre as demonstrações financeiras de

uma entidade, a expressão "apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos

materialmente relevantes" significa que ele obteve uma segurança aceitável acerca das

demonstrações financeiras estarem isentas de distorções materialmente relevantes,

Sendo que, "[als demonstrações financeiras estão distorcidas de forma materialmente relevante

quando contêm omissões ou distorções cult) efeito, individual ou agregado, é
suficiente para que não constituam uma apresentação adequada, em todos os
aspectos materialmente relevantes, em conformidade com a estrutura de relato
financeiro adoptada e, consequentemente, influenciemas decisões económicas dos seus utilizadores." -

cf. 52 do Apêndice à DRA 320.
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Assim, "o nvisor/ auditor planda os procedimentos a aplicar a um saldo de conta

ou grupo de contas ou classe de transacções de modo a obter uma segurança aceitável de

identificação das distorções que está convicto de que poderão set, quando
agregadas com as dos demais saldos de contas ou grupos de contas ou classes de

transacções. materialmente televantes para as demonstrações financeiras tomadas

como um todo, baseado no seu juizo profissional preliminar acerca da materialidade."

- cf. §31 do Apêndice à DRA 320.

Sucede que "[a] materialidade é determinada não apenas para estabelecer os procedimentos de

revisão/ auditoria como também para avaliar os resultados desta À medida que os procedimentos

vão sendo executados, as diferenças de revisão/auditoria vão sendo acumuladas para

efeitos de apreciação final, a despeito de tais dsferenças individualmente excederem ou não o nível

determinado para cada conta ou grupo de contas ou classe de transacçõe.F" — cf. 534 do Apêndice à

DRA 320.

Pelo que "[a]o avaliar se as demonstrações financeiras estão adequadamente apresentadas em todos

os aspectos materialmente relevantes, em conformidade com a estrutura de relato adoptada, o

revisor/auditor deve agregar todas as distorções que a entidade não corrigir, de

modo a dar-lhe possibilidade de considerar se o seu efeito agregado torna as
demonstrações financeiras distorcidas. tomadas como um. todo". — cf. §46 .do

Apêndice à DRA 320.

Por conseguinte, para que a Arguida pudesse avaliar e concluir, com aceitável grau de

segurança, que as demonstrações financeiras individuais do BES estavam, como um todo,

isentas de distorções materialmente relevantes, não poderia naturalmente deixar de obter

um nível também aceitável de segurança quanto à inexistência de distorções sobre os saldos
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de contas, de valor material, por si testados, de que o "crédito a clientes" (onde se

encontravam relevados os créditos do BES sobre o constituía exemplo.

Para atingir tal desiderato, naturalmente que, no âmbito da execução dos

procedimentos (substantivos) efetuados (sob uma amostra de créditos selecionados pela

Arguida) corn vista a apurar a existência de distorções sobre a valorização desse ativo

(maxime, no âmbito da revisão da imparidade individual dos créditos compreendidos na

referida carteira) a Arguida não poderia deixar de obter prova de auditoria que permitisse

concluir, com aceitável (elevado, embora não absoluto) grau de segurança, pela inexistência

de tais distorções.

Pelo que, de forma a obter prova de auditoria, apropriada e suficiente, para suportar a

sua opinião, a Arguida não poderia deixar de obter prova de auditoria que lhe permitisse

concluir com um nível aceitável (elevado, embora não absoluto) de segurança sobre a

inexistência de distorções sobre a valorização de cada um dos créditos incluídos na amostra

que foi por si selecionada e objeto de análise, come era o caso dos créditos detidos pelo

S sobre o

O que, todavia, como resulta dos factos provados e ficou supra demonstrado, a

Arguida não fez.

Finalmente, independentemente de, ccimo alega a Arguida, os créditos do BES sobre

o poderem representar cerca 0,3% do valor global da carteira de crédito do

BES, (a) o valor individual e global desses créditos '(€ 146.511.000,00, em outubro de
2012, e C 153.480.775,00, em dezembro de 2012) era, à luz do nível de materialidade de

execução (que era de € 9.000.000,00), definido pela Arguida no âmbito e para efeitos dessa

auditoria, material (b) tais créditos poderiam conter distorções materiais (quer à luz da

materialidade de execução, quer à luz da materialidade global definida pela Arguida — que
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era de (€ 12.000.000,00) sobre a sua valorização, que (i) a serem detetadas e corrigidas (pelo

BPS, por via de ajustamentos) teriam impacto material no balanço e nos resultados

individuais do BES (ii) a não se --..em corrigidas, a Arguida teria de avaliAT o respetivo

impacto na sua opinião, maxime a necessidade de incluir uma reserva por desacordo sobre a

valorização desse ativo.

Pelo que, tendo a Arguida, corn base no nível de materialidade por si definido,

incluído esses créditos na amestra por si Selecionada (para efeitos de revisão de

imparidade), não poderia a Argui :la ter deixado efetuar procedimentos e obter e analisar

informação que permitisse reduzir, a um nível aceita.velrnente baixo, o risco de existência de

distorções sobre a valorização dess s créditos.

Por último importa ainda referir que, embora a (elevada) dimensão e/ou
representatividade da amostra da carteira de crédito do BPS selecionada e analisada pela

Arguida (num total de 1.940 clientes, que permitiu uma cobertura global de 72% da

carteira de crédito), e por esta referida, a este propósito, na sua defesa, constituísse um

passo importante para reduzir o risco de auditoria (maxim, o risco de não deteção de

distorções materiais, individualmente ou de forma agregada com outras distorções), a um

nível aceitavelmente baixo, a maior extensão dos procedimentos substantivos efetuados

não exonera o auditor de, no âmbito da execução desses procedimentos, obter prova de

auditoria, apropriada e suficiente, de suporte à asserções subjacentes às demonstrações

financeiras (in casu, a asserção valorização). A redução do risco de auditoria a um nível

aceitave1rnente baixo opera não apenas através da adequada extensão, profundidade e

oportunidade dos procedimentos de auditoria realizados, mas também e sobretudo através

da fiabilidade e relevância da prova de auditoria obtida em resultado da execução desses

procedimentos.
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Improcede assim o seu argumentária verificando-se os elementos objectivo e

subjectivo que constituem a norma infracional.

d. Da prova de auditoria de suporte à adequada valorização do crédito a clientes do BESA

(factos 558 a 887)

Nos termos do disp:osto nos 514 da DRA 702 (Relatórios a elaborar por auditor

registado na CMVM sobre informação semestral):

"14. Os procedimentos a seguir pelo revisor! auditor deverão permiiir-lhe obter, no minim, uma

segurança moderada quanto a se a informação financeira do primeiro semestre contém ou não

distorções materialmente relevantes, verificando se a mesma é completa, verdadeira, actual, clara,

objectiva e lícita conforme exigido pelo CVM. Tais procedimentos não lhe proporcionarão,

obviamente, toda a evidência que seria necessária obter no âmbito de um exame conducente a uma

Certificação Legal das Contas."

De acordo com o 519 das NTRA:

"0 revisor' auditor deve obter prova de revisão/ auditoria apropriada e suficiente, através de

inspeções, observações, indagações, confirmações, cálculos e procedimentos analíticos, cuja realização e

conclusões devem ser adequadamente documentadas por forma a suportar a sua opinião."

Nos termos do §6 da DRA 910:

"0 âmbito do exame simpfficado será pois o conjunto de procedimentos que, não proporcionando

toda a prova que seria necessária para uma revisão/ auditoria e tendo em conta os requisitos 'do

presente DRA, da legislação e dos regulamentos aplicáveis e os termos do compromisso com o cliente,

permitam obter prova considerada apropriada e suficiente para atingir o objectivo do exame
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simplOcado. Tais procedimentos são basicamente indagações e procedimentos analíticos que

permitam ao revisor/ auditor extrair conclusões."

Segundo o 514 da DRA 910:

"14. Se tiver rkiies para crer que a informação sujeita a exame simplificado possa estar

materialmente distorcida, o irvisor/ auditor deve aumentar a extensão dos procedimentos ou realkar

outros que considere r;ecessários para poder emitir uma declaração expressa de forma negativa ou

para confirmar que sejust«ica um relatório modificado.

Revertendo aos factos, logrou apurar-se que, no âmbito da revisão limitada realizada,

com referência aõ primeiro semestre de 2013, sobre o componente BESA (para efeitos da

revisão limitada sobre .as demonstrações financeiras consolidadas intercalares do Grupo

BES com referência a 30 de junho de 2013):

a) a KPMG tinha conhecimento de que as limitações de âmbito de análise

referentes à auditoria sobre o exercício de 2012 do Grupo BES mantinham-se à

data da revisão limitada efetuada pela KPMG Angola com referência a 30 de.

junho de 2013;

b) os procedimentos que a KPMG Angola documentou terem sido efetuados com

vista a validar a adequada valorização da carteira de crédito do BESA a 30 de

junho de 2013 (em concreto, i) a atualização das conclusões obtidas no âmbito

do trabalho de auditoria reali7ado com referência a 31 de dezembro de 2012

através de indagações ("inquin?') aos órgãos de administração do BESA, e h) a

revisão analítica de indicadores de qualidade de risco de crédito, tendo por base a

informação residente nos registos contabilisticos 'do Banco), e que transmitiu à

KPMG, não cram, face às situações detetadas no âmbito da auditoria de 2012,

suficientes para a KPMG poder concluir, para efeitos da revisão limitada sobre
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as demonstrações financeiras consolidadas intercalares do BES referentes ao

período findo em 30 de junho de 2013, pela inexistência de situações na carteira

de crédito do componente BESA suscetíveis de gerar distorções materiais nas

referidas demonstrações financeiras do BES);

c) a KPMG não obteve, por si e/ou através da KPMG Angola, de forma a suportar

o seu parecer, prova, apropriada e suficiente, que lhe permitisse concluir, para

efeitos da revisão limitada sobre as demonstrações financeiras consolidadas

intercalates do BES referentes ao período findo em 30 de junho de 2013, que as

referidas demonstrações financeiras estavam isentas de distorções materialmente

relevantes, decorrentes i) da inadequada valorização do ativo "crédito a clientes"

do "componente BESA", de distorções ao nível das asserções "existência", e

"direitos e obrigações" do ativo"crédito a clientes" do componente BESA;

d) a KPMG emitiu, no dia 14 de agosto de 2013, o Relatório de Revisão Limitada

sobre a informação financeira consolidada do BES referente ao período de seis

meses findo em 30 de junho de 2013, no qual fez constar, sem reservas, o parecer

de que"nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que a informação financeira

consolidada do período de seis meses findo em 30 de Junho de 2013, não esteja isenta de

distorções materialmente relevantes que afectem a sua conformidade com o L4S 34 — Mato

Financeiro Intercalar e que não estga completa, verdadeira, actual, clara objetiva e lícita".

Mais se apurou que, atuando livre e deliberadamente, a Recorrente bem sabia que:

a) A30 de junho de 2013, o valor (bruto) do crédito a clientes do BESA (incluindo o

valor do juro corrido) era de 7.454.609 milhares de USD;

b) A 30 de junho de 2013, o valor das provisões acumuladas pelo BF_SA para

créditos vencidos e de liquidação duvidosa era de 206.891 milhares de USD, e que

esse valor correspondia a cerca de 2,78% do valor total do crédito a clientes

(bruto) concedido pelo BESA;
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c) O valor da imparidade registada pelo BESA (no balanço remetido ao BES para

efeitos de consolidação), com referência a 30 de junho de 2013, era equivalente ao

valor das provisões acumuladas pelo BESA para créditos vencidos e de cobrança

duvidosa;

d) O valor da rubrica "Crédito a Clientes" do balanço do BESA (7.247.718 milhares

de USD), por este remetido ao BES para efeitos de consolidação, correspondia ao

valor (bruto) do crédito a clientes do BESA, deduzido do valor da referida

imparidade;

e) O valor das provisões acumuladas, em 30/06/2013, pelo BESA, para créditos

'vencidos e de liquidação duvidosa, refletia .a classificação que, com referência à

mesma data, havia sido efetuada pelo BESA da sua carteira de crédito, em termos

de risco;

f) A 30 de junho de 2013, de acordo a dassificação efetuada pelo BESA da respetiva

carteira de crédito (de acordo com os níveis de risco previstos no Aviso 3/2012

do BNA), cerca de 80% da rubrica de crédito a clientes correspondia a casos

classificados como risco nulo (Risco A), e cerca de 95% da carteira correspondia a

processos de risco baixo (Riscos A a C);

g) No âmbito da revisão efetuada sobre o "crédito a clientes" do componente

BESA, com referência a 31/12/2012, não foi possível aceder a informação e/ou

documentação que era necessária para avaliar e poder concluir sobre a adequada

valorização (imparidade), de acordo com as 1FRS, do referido ativo;

h) A 14 de agosto de 2013, ainda se mantinham, relativamente ao crédito a clientes

do BESA, as limitações de âmbito de análise detetadas no âmbito da auditoria de

2012, pelo que continuava a não ser possível aceder a informação e documentação

que era necessária para avaliar e poder concluir sobre a adequada • valorização
(impàtidade), de acordo com as =, do referido. ativo, com referência a 30 de

junho de 2013;
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i) Se continuava a verificar a impossibilidade (por referência a 30 de junho de 2013)

de identificar, de forma efetiva, os créditos do BESA objeto de restruturação, e o

grupo económico em que cada cliente se inseria, e que impedia a KPMG Angola

de validar a classificação, em termos de risco, que havia sido efetuada pelo BESA

sobre a respetiva carteira de crédito e, consequentemente, de concluir sobre a

adequação do montante de provisões constituídas pelo BESA para créditos de

liquidação duvidosa, face aos requisitos estabelecidos no Aviso n.° 3/2012 do

BNA;

j) À data da realização dos trabalhos de Revisão Limitada efetuados pela KPMG

Angola sobre a informação financeira consolidada do BESA referente ao período

de seis meses findo em 30 de junho de 2013, a Comissão Executiva do BESA

nomeada em junho de 2013, ainda estava a analisar e recolher informação sobre a

carteira de crédito do BESA, e a rever e redefinir os procedimentos e controlos

internos desse Banco;

k) O conhecimento da Comissão Executiva do BESA nomeada em junho de 2013,

bem como da (nova) Direção do Risco e Controlo de Crédito desse Banco,

relativo ao risco associado ao crédito concedido pelo BESA a clientes era, à data

da revisão limitada efetuada pela KPMG Angola, ainda limitado;

1) Não obteve prova, apropriada e suficiente, que lhe permitisse concluir, para

efeitos da revisão limitada sobre as demonstrações financeiras consolidadas

intercalares do BES referentes ao período findo em 30 de junho de 2013, que as

referidas demonstrações financeiras estavam isentas de distorções materialmente

relevantes, decorrentes i) da inadequada valorização do ativo "crédito a clientes"

do "componente BESA", ii) de distorções ao nível das asserções "existênciel', e

"direitos e obrigações" do ativo"crédito a clientes" do componente BESA;

m)Emitiu, no dia 14 de agosto de 2013, o Relatório de Revisão Limitada sobre a

informação financeira consolidada do BES referente ao período de seis meses

findo em 30 de junho de 2013, no qual fez constar, sem reservas, o parecer de que
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"nada che,gou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que a informação financeira

consolidada do período de seis meses findo em 30 de junho de 2013, não esteja isenta de

distorções materialmente. relevantes que 4ctem a sua conformidade com o IAS 34 — Relato

Financeiro Intercalar e que não esteja completa, verdadeira, actual, clara objetiva e lícita».

Com esta sua conduta, a Arguida violou disposto no §19 das NTRA, nos §6 e 514 da

DRA 910 e no §14 da DRA 702.

Em sua defesa, invoca a Recorrente que atuou em observância da DRA 702, o que

-excluiria a postergação do que antecede.

Sem razão, porém.

Também no trabalho de revisão limitada o auditor terá de obter prova de auditoria

(suficiente e apropriada) que the permita verificar que a informação financeira do primeiro

semestre da cntidadc em causa não contém distorções materialmente relevantes.

Traduzindo a linha de continuidade que perpassa toda a actuação da Recorrente

junto do BES e BESA, faz-se notar que, evidentemente, que a suficiência ou insuficiência

dos procedimentos de auditoria a realizar, no âmbito de uma revisão limitada, dependerão,

em larga medida, do conhecimento que o auditor tenha sobre a entidade a auditar, maxime

sobre o anterior exercício anual da mesma.

Recorde-se a axiologia subjacente à actividade de auditoria: o trabalho do auditor

sobre as demonstrações financeiras de uma entidade auditada é funcionalmente orientado

pela prossecução de urn desiderato muito relevante, a saber, dar segurança sobre a sua

natureza verdadeira e apropriada. Cumpre ao auditor atuar de modo a dar segurança ao
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utente da informação de que as demonstrações financeiras dão um retrato verdadeiro e

apropriado da situação patrimonial, económica e financeira da entidade auclitada.

Ora, se o auditor tem conhecimento — como resultou demonstrado nos autos — que,
por referência ao exercício findo em 31 de dezembro do ano anterior àquele a que se

reporta o exercício semestral sobre que é chamado a emitir parecer existiram limitações de

acesso a inforrnação e/ou documentação que não permitia concluir, por referência ao

exercício anual anterior, sobre a adequada valorização (imparidade), de acordo com as IFRS

(IAS 39), de um ativo material, está necessariamente obrigado a desenhar e executar

procedimentos que lhe permitam ultrapassar tais limitações de acesso a informação e/ou

informação, de forma a poder obter a prova de auditora necessária para emitir parecer

sobre as contas semestrais.

Sendo certo que, perante -tal situação, os procedimentos que a KPMG documentou

terem sido levados a cabo sobre a carteira de crédito do BESA não eram de molde a obter

a prova apropriada e suficiente que lhe permitisse concluir, para efeitos da revisão limitada

sobre as demonstrações financeiras consolidadas intercalates do BES referentes ao período

findo em 30 de junho de 2013, que as referidas demonstrações financeiras estavam isentas

de distorções materialmente relevantes, decorrentes (i) da inadequada valorização do ativo

"crédito a clientes" do "componente BF-SA", (ii) de distorções ao nível das asserções

"existêncie, e"direitos e olnigaçõe?' do ativo "crédito a cliente!' do componente BESA.

Com efeito, perante as limitações de acesso a informação e/ou documentação,

relativa à carteira de crédito do BESA, detetadas no âmbito da auditoria de 2012 e que a

Arguida sabia manterem-se à data da revisão limitada sobre a informação financeira

intercalar do BES respeitante ao primeiro semestre de 2013, a mera atuali7ação das
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conclusões obtidas no âmbito do trabalho de auditoria realindo com referência a 31 de

dezembro de 2012 através de indagacões "inquirr") aos órgãos de administração do BESA,

e a revisão analítica de indicadores de qualidade de risco de crédito, tendo por base a

informação residente nos registos contabilísticos do Banco, não eram suficientes para a

KPMG poder concluir, para efeitos da revisão limitada sobre as demonstrações financeiras

consolidadas intercalares do BES referentes ao período findo em 30 de junho de 2013, pela

inexistência de situações na carteira de crédito do componente BESA suscetíveis de gerar

distorções materiais nas referidas demonstrações financeiras do BES).

Mais: considerando que a Arguida tinha conhecimento das limitãções de

conhecimento que a.própria Comissão Executiva do BESA, bem como da Direção do

Risco e Controlo de Crédito do Banco, tinham em relação a carteira de crédito do BESA

(cf. ponto 580 dos factos provados), o procedimento de indagação à administração não se

revelava adequado à obtenção da prova de auditoria necessária e suficiente, ademais

consideradas as limitações de acesso a informação que era conhecida da Arguida.

De igual sorte, tendo presente o conhecimento da Arguida quanto às deficiências de

informação do sistema do BESA, o qual continuava a não dispor, com referência a 30 de

junho de 2013, de elementos que lhe permitissem concluir sobre a adequação do montante

de provisões constituídas pelo BESA para créditos de liquidação duvidosa, face aos

requisitos estabelecidos no Aviso n.° 3/2012 do BNA (cf. ponto 581 dos factos provados),

o procedimento de revisão analítica corn base na informação residente nos registos

contabilisticos do BESA também não se revelava adequado à obtenção da prova de

auditoria necessária e suficiente.
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Não sobreveio, por isso, argumentos de facto ou de direito que coloquem em crise a

conclusão perfilhada supra sobre a recondução da conduta da Recorrente à infracção em

causa.

Com a sua conduta violou a Recorrente

i) 0 disposto no §19 das NTRA e no §4 e §54 da DRA 510, § lOs NTRA e § 15

da ISA 200, § 6, §14, 20 da DRA 910, § 14 da DRA 702, § 30 DRA 700 o

constitui UMA contraordenação grave por força do artigo 22.°, n.° 1.° alínea b),

dos Estatutos do CNSA, sancionável com coima de €10.000,00 a €50.000,00;

ii) O artigo 3.°, n.° 1 do Regulamento da CMVM n.° 6/2000 (conjugado com o

§10, 19 das NTRA, com o §4 da DRA 510, 530 da DRA 700, § 6, 14, 20 da

DRA 910 e §14 da DRA 702), o que constitui UMA contraordenação menos

grave por força do artigo 400.°, alínea a) do CdVM, conjugado com o artigo

388.°, n.° 3, primeira parte, do CdVM, sancionável com coima de € 2.5O0,00 a €

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

Neste conspecto, estabilizada a matéria de facto e o direito aplicável verifica-se que,

quanto ao dever de obter prova de auditoria apropriada e suficiente para suportar a opinião

de auditoria a emitir na certificação legal das contas/relatórios de auditoria, que se acaba de

escalpelizar, não se verifica, nesta data, o exaurimento do prazo máximo de prescrição aqui

em causa — 7 anos e 6 meses — acrescido da causa de suspensão de seis meses estabelecida

na alínea c) do número 1, do artigo 27.°A do RGCO e das causas de suspensão covidianas

(86 dias em 2020 e 74 dias em 2021), o que apenas ocorrerá, previsivelmente e sem prejuízo

de mais clout° entendimento, em 9 de Abril de 2022, acrescendo, ainda, as sobreditas

causas de suspensão covidianas, portanto, não ocorrendo a prescrição antes de 2022 (artigo

28.°, número 3 do RGCO e artigo 27.°-A, número 1, alíneas a) e demais argumentário

constante do douto Acórdão do TC n.° 500/2021, acima mencionado).
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Da análise efetuada pela Recorrente sobre os imóveis do componente BESA (prova de.

auditoria sobre as asserções «existên6a, direitos e obrigações a valorização) (Lulus 588 a 613)

Nos termos do 520 da DRA 910:

'20. Se chegarem ao conhecimento do revisor! auditor matérias que não lhe permitam expressar o

parecer conforme referido no parágrafo anterior, tais matérias devem ser desctitas e, salvo quando tal

seja impraticável, quantificados os seus efeitos sobre as demonstrações financeiras, dando lugar a um

parecer com reservas, a um parecer adverso ou a uma escusa de parecer, seguindo, para o efeito, o

disposto no DR.A 700 - Relatório de Revisão/Auditoria, com as necessárias adaptações."

Segundo o.§20 da DRA 702 (Relatórios a elaborar por auditor registado na CivIVM

sobre informação semestral):

Para além das situações modrficativas contempladas na DRA 700, acresce a situação de a

inexistência de qualquer das qualidades exigidas pelo CVM dever dar lugar a uma reserva por

desacordo e, em casos extremos, dar lugar a uma opinião adversa."

De acordo com os parágrafos 22, 29, 30, 36 e 37 da DR.A 700:

"Relatório Revisão/Auditoria Modificado

Situações Modificativas

4. 0 relatório de revisão/ auditoria pode ser modificado por matérias que não afectam a opinião e

por matérias que a afectam, podendo ambas coexistir num mesmo relatório. As matérias que não

afectam a opinião dão lugar a ênfases; as que afectam a opinião,dão lugar ou (a) a uma opinião

qual?ficada (cm reservas), ou (b) a urna escusa de opinião, ou (c) a uma opinião adversa. (...)
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29. Um revisor/ auditor pode não estar em condições de expressar uma opinião sem reservas quando

existe alguma das circunstâncias seguintes e, no seu julgamento, o efeito da matéria é ou pode Ser

materialmente relevante para as demonstrações financeiras:

a) limitações no âmbito do exame;

( • .)
As circunstâncias descritas em a) podem dar lugar a uma opinião com reservas por limitação de

âmbito ou, em casos extremos, a uma escusa de opinião; (..)

30. 0 revisor/ auditor expressa uma opinião com reservas por limitação de âmbito quando existam

limitações do âmbito da revisão/ auditoria cujos efeitos, no seu entender, têm ou podem vir a ter

importância significativa na informação proporcionada pelas demonstrações financeiras.

36. Uma limitação de âmbito pode, por ve.zes, ser imposta pela própria entidade, por exemplo

quando esta impeça o revisor! auditor de aplicar procedimentos que ele considere indispensáveis ou

exclua do seu trabalho determinadas contas el ou classes de transacções. Quando a limitação seja de

tal significado ou extensão que poderia levar o revisor' auditor a expressar uma escusa de opinião, a

situação é normalmente debatida cm o ftão de ,gestão e o revisorl auditor poderá não aceitar este

trabalho limitado como um exame integral, a não ser que este lhe seja exigido por lei. O

revisor/auditor também não aceitará um trabalho de revisão/ auditoria quando a limitação gfectar o

cumprimento dos seus deveres profissionais.

37. Uma limitação de âmbito pode também ser imposta pelas circunstâncias ou surgir quando:

- no entendimento do revisor' auditor, os registos contabilísticos ou a documentação de suporte sejam

inadequados ou o sistema de controlo interno seja inexistente ou inefica e ele não possa obter prova

apropriada e suficiente através de qualquerprocedimento de revisãol auditoria; ou

- o revisor' auditor se veja inibido de aplicar procedimentos que considere indispensáveis e não

possam ser substituídos porprocedimentos alternatives. ..)"

O artigo 3.°, n.° 1 do Regulamento da CMVM n.° 6/2000, em vigor à data da prática

dos factos, estabelece que "0 auditor deve cumprir todas as normas técnicas de revisão e de auditoria

aprovadas ou reconhecidas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas."
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Revertendo aos factos, logrou apurar-se que

a) os procedimentos que a KPMG Angola transmitiu à KPMG terem sido efetuados

com vista a validar a existência, titularidade e valorização dos imóveis

reconhecidos no balanço do BESA a 30 de junho de 2013, não eram, face às

situações detetadas no âmbito da auditoria de 2012, suficientes para a KPMG

poder concluir pela inexistência de situações na carteira de imóveis do BESA

suscetíveis de gerar desvios materiais nas contas consolidadas intercalares do BES

referentes ao período findo eM 30 de junho.de 2013;

b) a KPMG não efetuou nem assegurou que fossem efetuados procedimentos de

auditoria e obtida informação que lhe permitissem validar a informação sobre as

asserções "titularidade", "valorização" e "existêncid' das rubricas "Bens Não de Uso

Próprio" e "imobilkado em Curso" e 'Outros ativos" do balanço do BESA que foi

objeto de consolidação nas contas do BES referentes ao primeiro semestre de

2013;

c) a KPMG não obteve prova, apropriada (qualidade) e suficiente. (relevância),

documentada nos seus. papéis de trabalho, que a habilitasse a declarar, sem

reservas, que nada havia chegado ao seu conhecimento que a levasse a crer que as

demonstrações financeiras: consolidadas do BES não estavam isentas de

distorções materialmente relevantes que afetavam a sua conformidade com o IAS

34 — Relato Financeiro Intercalar e que não esteva completa, verdadeira, actual,

clara objetiva e licita;

d) a KPMG emitiu, no dia 14 de agosto de 2013, o Relatório de Revisão Limitada

sobre a informação financeira consolidada do BES referente ao período de seis

meses findo em 30 de junho dé 2013, no qual fez constar, sem reservas, o parecer

de que "nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que a informação financeira

consolidada do período de seis meses findo em 30 de Junho de 2013, não esteja isenta de
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distorções mateiicrlmente relevantes que afectem a sua conformidade com o IAS 34 Relato

Financeiro Intercalar e que não esteja completa, verdadeira, actual, clara objetiva e lícita".

Mais se apurou que, atuando livre e deliberadamente, a Recorrente sabia que:

a) A 30 de junho de 2013, a valorização do imóvel "Terreno em San.gano" no balanço

consolidado do BES apresentava uma sobreavaliação do referido imóvel em

montante superior à materialidade definida pela KPMG no âmbito e para efeitos

da revisão limitada obre as demonstrações financeiras consolidadas BES

referentes ao primeiro semestre de 2013;

b) A 30 de junho de 2013, o BESA continuava a não dispor, relativamente ao

referido conjunto de imóveis registado no balanço do BRSA 7.190.235.000

AOA e que foi relevado no balanço consolidado das contas consolidadas

intercalares referentes ao primeiro semestre de 2013 do BES, da informação

e/ou documentação de suporte à existência, titularidade e valorização desses

imóveis;

c) A 30 de junho de 2013, o BESA continuava a não dispor, relativamente ao saldo

registado no balanço do BESA 4.801.009.000 AOA e que foi relevado

no balanço das demonstrações financeiras consolidadas intercalares referentes ao

primeiro semestre de 2013 do BES, da informação e/ou documentação de

suporte à existência, titularidade e valorização desse ativo;

d) Os procedimentos que a ICPMG Angola lhe transmitiu terem sido efetuados

com vista a validar a existência, titularidade e valorização dos imóveis

reconhecidos no balanço do BESA a 30 de junho de 2013, não eram, face às

situações detetadas no âmbito da auditoria de 2012, suficientes para poder

concluir pela inexistência de situações na carteira de imóveis do BESA

suscetíveis de gerar desvios materiais nas contas consolidadas intercalares do

BES referentes ao período findo em 30 de junho de 2013;
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e) Emitiu, no dia 14 de agosto de 2013, o Relatório de Revisão Limitada sobre a

informação financeira consolidada do BES referente ao período de seis meses

findo em 30 de junho de 2013, declarando, sem reservas, que "nada chegou ao nosso

conhecimento que nos leve a concluir que a informação financeira consolidada do período de seis

meses findo em 30 de junho de 2013, não esteja isenta de distorções materialmente relevantes

que clectem a sua• conformidade com o LAS 34 —RelatoFintpiceirv Intercalar e que não esteja

completa, verdadeira, actual, clara objetiva e llcitd'.

Com a sua conduta, a Arguida violou o disposto nos §20 da DRA 910 e §30 da DRA

700.

Em sua defesa, invoca a Recorrente que atuou em observância da DRA 702, o que

excluiria a postergação do que antecede.

Remete-se para o que acima se explanou, reiterando que não lhe assiste razão, dado

que

- A Recorrente tinha conhecimento — como resultou demonstrado nos autos — que,
por referência ao exercício findo em 31 de dezembro do ano anterior àquele a que

reporta o exercício semestral sobre que é chamado a emitir parecer existiram limitações de

acesso a informação e/ou informação que não permitiam concluir, por referência ao

exercício anual anterior, quanto às asserções "titulatidade", "valorkação" e "existêncid' das

rubricas "Bens Não de Uso Prv'prio" e "Imobilkado em Curso" e "Ouiros ativos" do balanço, está

obrigado a desenhar e executar proccdirnentos que lhe permitam ultrapassar tais limitações

de acesso a informação e/ou informação, de forma a poder obter a prova de auditora

necessária para emitir parecer sobre as contas semestrais;

- Perante tal situação, i.e., os procedimentos que a KPMG documentou terem sido

levados a cabo sobre a carteira de imóveis do BESA, consolidados no balanço intercalar do
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BES não eram de molde a obter a prova apropriada e suficiente que the permitisse concluir,

para efeitos da revisão limitada sobre as demonstrações financeiras consolidadas

intercalares do BES referentes ao período findo em 30 de junho de 2013, que as referidas

demonstrações financeiras estavam isentas de distorções materialmente relevantes,

decorrentes (i) da inadequada valorização das rubricas "Bens Não de Uso Próprio" e

"Imobili.zado em Curso" e "Outros ativo.?' do balanço, (ii) de distorções a0. nível das

"titularidade","valorikação" e"existêncid'.

- Considerando que a Recorrente tinha conhecimento de que, a 30 de junho de 2013:

(i) a valorização do imóvel "Terreno em Sansano" no balanço consolidado do BES

apresentava uma sobreavaliação do referido imóvel em montante superior à

materialidade definida pela KPMG no âmbito e para efeitos da revisão limitada sobre

as demonstrações financeiras consolidadas BES referentes ao primeiro semestre de

2013;

(ii) o BESA continuava a não dispor, relativamente ao referido conjunto de imóveis

registado no balanço do BESA 7.190.235.000 AOA e que foi relevado no balanço

consolidado das contas consolidadas intercalares referentes ao primeiro semestre de

2013 do BES, da informação e/oti documentação de suporte à existência, titularidade

e valorização desses imóveis, e

(iii) o BESA continuava a não dispor, relativamente ao saldo "Escom" registado no

balanço do BESA 4.801.009.000 AOA e que foi relevado no balanço das

demonstrações financeiras consolidadas intercalares referentes ao primeiro semestre

de 2013 do BES, da informação e/ou documentação de suporte à existência,

titularidade e valorização desse ativo,

- Os procedimentos que a KPMG Angola lhe transmitiu terem sido efetuados com

vista a validar a existência, titularidade e valorização dos imóveis reconhecidos no

balanço do BESA a 30 de junho de 2013, designadamente a análise de documentação

(CPCV, escrituras, faturas, etc.) fornecida pelo banco, não eram suficientes para
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poder concluir pela inexistência de situações na carteira de imóveis do BESA

suscetíveis de gerar desvios materiais nas contas consolidadas intercalares do BES

referentes ao período findo em 30 de junho de 2013.

Assim, tendo a Recorrente conhecimento de que o BESA não dispunha de

informação e/ou documentação completa sobre os imóveis em questão, os procedimentos

de auditoria assentes na análise da informação e documentação prestada pelo BESA estava,

pela sua própria natureza, limitado e condicionando, não sendo apto a permitir a obtenção

da prova de auditoria necessária e suficiente.

Mantém-se, por isso, a conclusão acima perfilhada.

ill. Da prova de auditoria sobre as asserções «existência, direitos e obrigações» de

imóveis/activo do BESA, no valor de 11.991.244 milhares de AOA, com referência

exercício de 2013 (factos 753 a 777 da decisão recorrida) •

Têm aqui aplicação as normas acima convocadas, para o que se remete (parágrafo 19

das NTRA, parágrafo 4 da DRA 500).

Revertendo aos factos, logrou apurar-se que

a) "0 BESA relevou na rubrica "Imobilkado Corpóreo (em curso)" do seu balanço

(elaborado segundo o CONTTF) a 31/12/2013, pelo montante de 7.190..235

milhares de AOA (73.656 milhares de USD, considerando a taxa de câmbio

AOA/USD: 97,61900), os seguintes imóveis: (i) terreno "AltOlan Cacuaco";

terreno "A/tip/an — Kivana Sur; (iii) terreno "AltOlan — Talatond'; (iv) terreno

"AltOlan — Malangi"; (v) terreno "AltOlan — UV; (vi) terreno "A/tip/an - Kuialqa
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Norte'; terreno "Alt0lan — 1-112ila"; (vii) terreno "Alt iVan — Moxico"; (vii) terreno

"Alt0lan — Kuando Kubango".

b) O referido conjunto de imóveis foi relevado no balanço do BESA remetido ao

BES e por este considerado para efeitos de preparação das respetivas

demonstrações financeiras consolidadas referentes ao exercício de 2013.

c) O BES relevou os referidos imóveis no seu balanço consolidado referente ao

exercício de 2013.

d) O BESA relevou na rubrica "Outros Valores — Devedores Diversos" do seu balanço a

31/12/2013, pelo valor de 4.801.009 milhares de AOA (49.181 milhares de USD,

considerando a taxa de câmbio AOA/USD: 97,61900), um saldo com a descrição

"ESCOM".

e) O referido conjunto de imóveis foi relevado no balanço do BESA remetido ao

BES e por este considerado para efeitos de preparação das respetivas

demonstrações financeiras consolidadas referentes a 2012.

I) O BES relevou os referidos, imóveis no seu balanço consolidado referente.ao

exercício de 2012.

g) A ICPMG tinha conhecimento de que, a 31/12/2013, se encontravam cobertos

pela Garantia Soberana, entre outros, os seguintes imóveis/ativos reconhecidos

no balanço do BESA: i) "Terreno em Sangano", registado na rubrica"Bens Não de Uso

Prop rio" do balanço do BESA, e coberto (integralmente) no valor de 40.000

milhares de USD; Terrenos "Altiplan", registados na rubrica "Imobilkado

Cóiporeo — Imóveis em Curso" do balanço do BESA, e cobertos no valor (parcial) de

6.805.938 milhares de AOA / 69.719 milhares de USD; iii) Saldo "Escom",

registado na rubrica "Outros Valores - Devedores Diversos" e coberto (parcialmente)

no valor de 4.783.311 milhares de AOA/49.000 milhares de USD.

h) A KPMG tinha conhecimento de que a Garantia Soberana (apenas) cobria,

relativamente a esses imóveis, "a diferença entre o preço efetivo de venda e o preço

garantido".
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i) A KPMG tinha conhecimento que a KPMG Angola, com referência a
31/12/2013, continuava a não conseguir efetuar procedimentos e obter

• informação que permitissem concluir sobre a existência e titularidade dos

imóveis/ativos"Altiplan" e Escopl'.

j) A KPMG tinha conhecimento de que a Garantia Soberana não permitia, face aos

termos/condições da cobertura pela mesma proporcionada (ou seja, "a chlerença

entre o preço efetivo de venda e o preço saran tido"), concluir favoravelmente sobre as

asserções "existência" e "titularidade".

k) A KPMG não obteve, por si e/ou através da KPMG Angola, prova de auditoria,

apropriada e suficiente, de suporte à existência e titularidade de "imóveis"

relevados no balanço do BESA pelo valor global de 11.991.244 milhares de AOA.

1) '0 valor pelo qual os referidos ativos se encontravam relevados no balanço do

BESA, e pelo qual foram relevados no balanço (consolidado) do BES referente ao

exercício de 2013, era superior à materialidade global definida pela KPMG no

âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras
consolidadas de 2013 do BES (€ 20.000.000,00)."

Não obstante o que antecede, a Recorrente Arguida KPMG emitiu, em 9. de abril de

2014, a Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2013, afirmando que estas

"apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente
relevantes, a posição financeira consolidada do B.ES, o resultado consolidado das suas operações, o

rendimento integral consolidado, as alterações no capitais próprios consolidados, e os fluxos consolidados de

caixa dessa entidade, em conformidade com as 1FRS ..)"

A Recorrente não obteve prova de auditoria, apropriada e suficiente, para suportar a

opinião por si emitida sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes

ao exercício de 2013.
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A KPMG não obteve, de forma a suportar a sua opinião, prova de auditoria,

apropriada e suficiente, sobre as asserções "existência" e "direitos e obrigações" de: () um

conjunto de ativos (imóveis) relevados na rubrica"Imobilkado Corpóreo (em curso)" do balanço

do componente BESA, pelo valor de 7.190.235 milhares de AOA, e que foram relevados

no balanço consolidado do BES;(it) um ativo (saldo), com a descrição "ESCOM", relevado

na rubrica "Outros Valores — Devedores Diversos" do balanço do componente BESA, pelo

valor de 4.801.009 milhares de AOA, e que foi relevado no balanço consolidado do BES.

A Recorrente atuou livre e deliberadamente, bem sabendo que

a) O BES relevou no balanço inc.luído nas demonstrações financeiras consolidadas

referentes a 2013, •o conjunto de imóveis que o BESA relevou na rubrica
'IMobilkado Corpóreo (em curso)" do seu balanço referente ao exercício de 2013, pelo

valor global de 7.190.235.000 AOA, e que incluía os imóveis (i) terreno"Altiplan —

Cacuaco", terreno "Akip/an — Kwarkw Sul', 'ii:) imóvel/terreno "A/tip/an

Talatoncl', (iv) terreno "A/t ip/an — Malang', (v) terreno"A/tip/an — (vi) terreno

"Alp/an - Kivamta Norte", (viz) terreno "A/tip/an Húila", (vii:) terreno "Ali Va n  —

Moxico", e (ix) terreno"A/tip/an Kuando Kubango";

b) O BES relevou no balanço incluído nas demonstrações financeiras consolidadas

referentes a 2013, o ativo que o BESA relevou na rubrica 'Outros Valores —

Devedores Diverso?' do seu balanço referente ao exercício de 2012, pelo valor de

4.801.009 milhares de AOA, corn a descrição "ES C OM';

c) A 31/12/2013, encontravam-se cobertos pela Garantia Soberana emitida pelo

Estado Angolano, entre outros, os seguintes imóveis/ativos reconhecidos no

balanço do BESA: i)"Terreno em Sangano", registado na rubrica "Bens Não de Uso

Pro'prio" do balanço do BESA, e coberto (integralmente) no valor de 40.000

milhares de USD; ii) Terrenos "AltOlan", registados na rubrica "Imobilkado

Cól)orèo — Imóveis em Curso" do balanço do BESA, e cobertos no valor (parcial) de
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6.805.938 milhares de AOA/ 69.719 milhares de USD; iii) Saldo "Escorri',

registado na rubrica"Outros Valores - Devedores Diversos", coberto (parcialmente) no

valor de 4.783.311 milhares de AOA/49.000 milhares de USE);

d) A Garantia Soberana emitida pelo Estado Angolano (apenas) cobria,

relativamente a esses imóveis, "a getença entre o preço efetivo de venda e o preço

garantido";

e) A KPMG Angola não conseguiu efetuar procedimentos e/ou obter informação

que permitissem validar e/ou concluir com referência a 31/12/2013, sobre a

existência e titularidade dos imóveis/ativos"AltOlan" e Esconf;

f) A Garantia Soberana não permitia, relativamente aos imóveis/ativos "Altiplan" e

concluir favoravelmente sobre as asserções "Existêncid' e "Direitos e

Obrigações", face aos termos/condições da cobertura pela mesma proporcionada

(ou seja,"a diferença entre o prep efetivo de venda e opreço garantido");

g) Não obteve, por si e/ou através da KPMG Angola, prova de auditoria, apropriada

e suficiente, de Suporte à existência e titularidade de "imóveis" relevados no

balanço do BESA pelo valor global de 11.991.244 milhares de AOA:

h) O valor pelo qual os referidos ativos se encontravam relevados no balanço do

BESA, e pelo qual foram relevados no balanço (consolidado) do BES referente ao

exercício de 2013, era.superior à materialidade global definida pela KPMG no

âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas de 2013 do BES

i) Emitiu, ern 9 de abril de 2014, o Relatório e Auditoria e Certificação Legal de

Contas sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2013, afirmando que "as referidas demonstrações financeiras consolidadas

apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a

posição financeira consolidada do Banco Espirito Santo, S.A., em 31 de deembro de 2013, o

resultado consolidado das suas operaçães, o rendimento integral consolidado, as alterações no

capital's próprios consolidados, e osfluxos consolidados de caixa no exercício findo naquela data,
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em conformidade com as /FRS, tal como adoptadas na União Europeia e a informação nelas

constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e licita".

Com a sua conduta, a Arguida violou o disposto no §19 das NTRA e no §4 da DRA

510.

iv. Da prova de auditoria documentada nos papéis de trabalho sobre a adequada

valorização (imparidade) da conta receber do BESA (factos 777 a 819 da decisão recorrida)

Uma vez mais estão aqui em cima, os preceitos acima convocados: parágrafos 9, 19 e

23 das NTRA, 4, 12, 11, 13, 16 da DRA 510, parágrafo 8 da DRA 505 e 9 da DRA 505.

No que ao acervo de factos apurado respeita, verifica-se que se demonstrou-se que, no

âmbito da auditoria realinda sobre as demonstrações financeiras individuais do BES

referentes ao exercício de 2013, a Arguida KPMG não obteve, relativamente aos créditos

detidos pelo BES sobre o BESA a 31/12/2013 e relevados no balanço individual do BES,

prova de auditoria, apropriada e suficiente, documentada nos seus papéis de trabalho, de

suporte à asserção "valorização", e que, ao não ter obtido prova de auditoria, apropriada e

suficiente, sobre a (adequada) valorização dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA a

31/12/2013 .e relevados no balanço individual do BES, a Arguida não obteve, face à

materialidade do valor do referido ativo (3.098.262 milhares de euros) e ao risco de

distorção material associado à sua inadequada valorização, prova de auditoria, apropriada e

suficiente, documentada nos seus papéis de trabalho, para suportar a sua opinião de que as

demonstrações financeiras individuais do BES apresentavam, de forma verdadeira e

apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira do BES, em

31 de dezembro de 2013,. o resultado das suas operações, o rendimento integral, os fluxos
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de caixa e as alterações no capitais próprios no exercício findo naquela data, em

conformidade.com as NCA's, como definidas pelo Banco de Portugal.

Com efeito, resulta dos factos provados que:

a) A KPMG não efetuou, com referência a 31/12/2013, i) uma revisão de uma

análise formal efetuada pdo BES, sobre a imparidade dos créditos pelo mesmo

detidos sobre o BESA, ii) não avaliou a existência de indícios de prova objetiva de

imparidade, iii) , nem realizou procedimentos de auditoria para estimar a

imparidade associada a essa exposição (ou seja, para apurar a diferença entre a

quantia escriturada desse ativo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros

estimados);

b) A realização, pela KPMG, com base na revisão de uma análise efetuada

pelo BES ou, na falta dessa análise, com base numa análise sua, da

avaliação da imparidade dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA (em

concreto, a avaliação e/ou teste, com base num plano negócios.do BESA

e/ou num plano de reembolso dos créditos detidos pelo BES sobre essa

sua subsidiária, da capacidade do BESA de, no futuro, gerar fluxos de

caixa disponíveis para liquidar a totalidade do valor do crédito que, a

31/12/2012, lhe havia sido concedido pelo BES) era necessária porquanto;

c) (i) A KPMG tinha conhecimento de que, o valor da exposição' (creditícia) do BES

ao BESA (3.098.262 milhares de euros) era (significativamente) superior à

materialidade global definida pela KPMG no âmbito e para efeitos da auditoria às

contas individuais do BES, que era de € 10.000.000,00; A KPMG tinha
conhecimento de que, em 31 de dezembro de 2013, os créditos detidos pelo BES

sobre o BESA representavam cerca de 54% (54,33%) do .capital próprio

(individual) do BES, que era de 5.701.684 milhares de euros;
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d) (ii) A KPMG tinha conhecimento da existência de indícios de prova

objetiva de imparidade dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA,

nomeadamente:

e) (ii.1) A KPMG tinha conhecimento de que o BESA realizou, em dezembro de

2013, um aumento de capital subscrito e totalmente realizado pèlos acionistas, no

valor de 500.000 milhares de USD através da emissão de 50.000.000 ações; A

KPMG tinha conhecimento de que, decorrente do referido aumento de capital, a

participação do BES no BESA aumentou dc 51,94%, ern 31/12/2012, para

55,71%, em 31/12/2013;

f) (ii.2) A KPMG tinha conhecimento de que o BESA foi necessitando,

designadamente entre 2012 e 2013, de apoio continuado do BES, sob a forma de

concessão de crédito (e sucessivas renovações e aumentos do valor dos créditos

existentes) e, em 2013, também através de participação no respetivo aumento de

capital; A KPMG tinha conhecimento de que as aplicações do BES no BESA

(maioritariamente constituídas por linhas de mercado monetário) eram de curto

prazo e foram, no exercício de 2013 (à semelhança do que se verificado em 2011 e .

2012), objeto de sucessivas renovações, com aumento progressivo do respetivo

valor: o valor global dos créditos do BES sobre o BESA aumentou de 2.840.789

milhares de euros, em 31/12/2012, para 3.098.262 milhares de euros, em

31/12/2013; A KPMG tinha conhecimento de que o crédito a clientes (bruto) do

BESA cresceu i) de 3.772.941 milhares de USD, em 31/10/2010, para 5.122.737

milhares de USD, em 31/12/2011, e de 7.101.162 milhares de USD em

31/12/2012, para 8.118.247 milhares de USD em 31/12/2013; A KPMG tinha

conhecimento de que, entre 31/12/2012 e 31/12/20i3, verificou-se um aumento

do valor do crédito concedido pelo BESA a clientes, superior a mil milhões de

USD (incluindo juro corrido);

g) (ii.3) A KPMG tinha conhecimento de que o aumento dos depósitos no BESA

continuou a não acompanhar o aumento de créditos concedidos a clientes por
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esse banco, tendo o rácio de transformação do BESA continuado, entre

31/12/2012 e 31/12/2013, a agravar-se: a 31/12/2013, o rácio de transformação

do BESA, de acordo com o apurado pela KPMG Angola, era de cerca de 220%;

h) (ii.4) A KPMG tinha conhecimento de que o BESA tinha registado fluxos de

caixa operacionais (positivos) no valor de 296.169 milhares de USD ao nível

individual, e 295.453 milhares de USD a nível consolidado; Todavia, a KPMG

tinha também conhecimento de que i) parte significativa (435.000 milhares de

USD) dos recebimentos operacionais, com referência ao exercício de 2013 (e que

• estiveram .na base do reconhecimento de fluxos operacionais positivos nesse
exercício), decorreram de recebimentos de proveitos de títulos e. valores

mobiliários, os recebimentos de proveitos de títulos e valores mobiliários

traduziam-se num fluxo operacional não recorrente e que não sido tinha gerado

pela principal atividade e ativo do BESA (a concessão de crédito); A KPMG tinha

conhecimento de que, na reunião do Conselho de Adminisíraçâo do BES,

ocorrida no dia 31 de janeiro dc 2014, foi apresentada uma análise detalhada sobre

a liquidez intragrupo em 31 de Dezembro de 2013 e respetiva comparação com

31 de Dezembro de 2012 (evolução YoY), segundo a qual, a situação de tesouraria

do BESA, em 31 dezembro de 2013, era negativa em 4.173 milhões de euros (dos

quais (-) 3.084 milhões de euros respeitavam à posição dç tesouraria intragrupo);

Em 2013, nas reuniões de Comissão Executiva do BES era analisada

semanalmente a evolução da posição de liquidez das várias subsidiárias e sucursais

do BES; A situação específica do BESA foi também, no decurso de 2013 e

primeiro trimestre de 2014, várias vezes abordada e discutida em reuniões do

Conselho de Administração e da Corr)issão Executiva do BES; A KPMG,

representada por Silvia Gomes, esteve presente em todas as reuniões do Conselho

de Administração do BES realizadas entre janeiro de 2013 e 9 de abril de 2014; A

KPMG teve acesso e a na l i s o u todas as atas das Reuniões da Comissão Executiva

do BES realizadas entre janeiro 2013 e 9 de abril de 2014;
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(ü.5) A KPMG tinha conhecimento do balanço referente ao BESA que foi

considerado pelo BES (antes de ajustamento de consolidação) no 'ambit° da

preparação das respetivas contas consolidadas referentes ao exercício de 2013, do

qual resultava que:

a. o valor total do ativo do BESA era de 8.235.037 milhares de euros;

b. o valor total do passivo do BESA era de 7.055.173 milhares de euros;

c. o valor total de capital próprio do BESA (depois do aumento de capital, no

valor de 500.000 milhares de USD, realizado ern 2013) era de 1.179.864

milhares de euros;

.d. o valor do "crédito a clientes" (líquido de provisões) do BESA (5.712.312

milhares de euros) representava cerca de 70% (69,36%) do valor total do ativo

desse banco;

e. o valor do crédito detido pelo BES sobre o BESA representava cerca de 44%

(43,91%) do valor do passivo total do BESA;

f. o valor do crédito detido pelo BES sobre o BESA representava cerca de 70%

(69.87 %) do valor total do passivo do BESA correspondente a Recursos de

Outras Instituições de Crédito, que era de 4.434.213 milhares de euros;

j) A KPMG tinha conhecimento de que, conforme referido no ponto 731 dos factos

provados, no segundo semestre de 2013:

a. A Comissão Executiva do BESA apurou, com referência a 31/08/2013, a

existência de i) créditos, no valor de cerca de 5,4 mil milhões de USD, cuja

recuperação foi considerada duvidosa, ü) crédito vencido de valor superior a

1,8 mil milhões de USD, e juros vencidos e juros de mora de valor superior a

500 milhões de USD;

b. Para além de questões relacionadas com incertezas quanto à existência,

validade, valorização e execução das garantias associadas a alguns dos referidos

créditos (considerados de recuperação duvidosa), a dificuldade da recuperação
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do seu valor estava sobretudo relacionada com o facto de existir um grau

relevante de desconhecimento relativamente à identificação de mutuários,

finalidade de utilização de créditos e às (eventuais) garantias obtidas pelo

BESA;

c. O desconhecimento relativamente à identificação de mutuários, finalidade dos

créditos e às (eventuais) garantias decorria, nuns casos, da inexistência de

dossiers de crédito, incluindo informação sobre os mutuários, propostas e

aprovações de crédito, finalidades dos créditos e garantias existentes, e, noutros

casos, do facto de uma análise aos movimentos financeiros associados aos

créditos em causa ter permitido concluir que os mesmos não se haviam

destinado a financiar atividades económicas ou a aquisição de ativos, tendo, ao

invés, sido objeto de trans ferências, internas e externas, bem como de

levantamentos em numerário de valor avultado, não se reconhecendo nos

mutuários capacidade de geração de receitas ou de liquidificação de ativos que

permitissem' recuperar os montantes em dívida;

k) (ii.6) A KPMG tinha conhecimento de que o Estado Angolano emitiu, em

31/12/2013, urna garantia irrevogável, no montante de 5,7 mil milhões de USD,

decorrente de créditos de dificil recuperação (embora incluindo também 200

milhões de USD para ativos de outra natureza), pelo prazo de 18 de meses, a favor

do BESA, sem no entanto terem sido por si documentados (nos seus papéis de

trabalho) o conteúdo e os termos da execução dessa garantia, bem como o seu grau

de aplicabilidade ao caso (ou seja, ao nível da avaliRção da imparidade da conta a

receber do BESA);

1) A KPMG tinha conhecimento que, quer os seus papéis de trabalho de suporte à

auditoria efetuada (através da KPMG Angola), no âmbito da auditoria sobre as

contas consolidadas de 2013 do Grupo BES, sobre o "componente BESA"

(maxime, o "Highlights Completion Memorandum", de 4 de abril' de 2014), quer os
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seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de 2013 do BES,

não evidenciavam:

a. Em que medida e de que forma a Garantia Soberana foi atendida no âmbito

da auditoria efetuada pela KPMG Angola, com referência a 31/12/2013,

sobre a adequada valorização (imparidade), de acordo com as IFRS, do

crédito a clientes do BESA;

b. Quais foram os resultados da auditoria efetuada pela KPMG Angola sobre

a valorização (imparidade) de créditos não cobertos pela Garantia Soberana,

e a evidência obtida com vista a suportar a adequação da imparidade

registada pelo BESA sobre esses créditos;

c. De que forma, no âmbito e para efeitos da revisão efetuada pela KPMG

Angola sobre a imparidade da carteira de crédito do BESA, foram

ultrapassadas as deficiências detetadas no controlo interno do BESA, ao

nível do processo de crédito, e reportadas à KPMG;

d. Se a KPMG Angola i) confirmou o entendimento da Comissão Executiva

do BESA quanto à existência de créditos de dificil de recuperação; ü)

verificou se esses créditos se encontravam (todos) cobertos pela garantia

soberana emitida pelo Estado Angolano e/ou se encontravam, total e/ou

parcialmente, provisionados;

e. Qual era o valor bruto dos créditos (incluindo juros vencidos e vincendos, e

juros moratórios) abrangidos pela Garantia soberana do Estado Angolano,

e o valor desses mesmos créditos, líquido de colaterais;

f. Se a KPMG Angola efetuou, com referência a 31/12/2013, procedimentos

de auditoria e/ou obteve informação que permitissem validar a existência,

titularidade e a adequada valorização dos colaterais associados aos créditos

abrangidos pela Garantia soberana emitida pelo Estado Angolano;

g. Se a KPMG Angola e/ou a KPMG avaliaram, com referência a

31/12/2013, (i) a probabilidade de execução, total e/ou parcial, da garantia
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soberana emitida pelo Estado Angola, (ii) o respetivo valor de execução e

(iii) o prazo de execução — cf. ponto 807 dos Factos Provados;

m) A KPMG tinha conhecimento de que a gárantia emitida pelo Estado pelo

Angolano a favor do BESA, não garantia (diretamente) o reembolso dos créditos

detidos pelo BES sobre essa sua subsidiária; A KPMG tinha conhecimento de que

a continuidade das operações do BESA estava dependente da manutenção das

garantias recebidas pelo Banco (maxime da garantia soberana emitida pelo Estado

Angolano a favor do BESA) e, para além disso, também do apoio dos acionistas

(entre os quais, o BES) na cobertura dos riscos da sua atividade;

n) (iii) A KPMG tinha conhecimento de que existência de imparidade na conta a

receber do BESA e o respetivo registo, a verifiçar-se, teria impacto nas

demonstrações financeiras (individuais) do BES (maxime, no respetivo balanço e

resultados individuais), é nos respetivos rácios de .capital; A KPMG tinha

conhecimento, atentos os factos descritos nos pontos 787 a 810 dos Factos

Provados, de que existia o risco de inadequada valorização dos créditos detidos

pelo BES sobre o BESA, e que esse risco constituía um risco de distorção material

das demonstrações financeiras individuais do BES referentes ao exercício de 2013;

o) Todavia, a KPMG não avaliou e não testou, com base num plano de negócios do

BESA e/ou num plano reembolso dos créditos detidos pelo BES sobre essa sua

subsidiária, a capacidade do BESA de, no futuro, gerar fluxos de caixa disponíveis

para a liquidação dos seus créditos perante o BES, incluindo com base em

eventuais fluxos gerados pela execução garantia soberana emitida pelo Estado

Angolano;

Ern suma: A KPMG, atentos os elementos que eram do seu conhecimento, não

realizou, no âmbito da auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais de

2013 do BES, procedimentos de auditoria que lhe permitissem concluir sobre a

recuperabilidade da totalidade do valor do crédito detido pelo BES sobre o BESA

em 31/12/2013; A KPMG não obteve, relativamente ao saldo dos créditos detidos
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pelo BES sobre o BESA, prova de auditoria, apropriada e suficiente, documentada

nos oseus papéis de trabalho, de suporte à asserção "valorização" do ativo; Ao não

ter obtido prova de auditoria, apropriada e suficiente, sobre a (adequada)

valorização dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA a 31/12/2013 e relevados

no balanço individual do BES, a KPMG não obteve, face à materialidade do valor

do referido ativo (3.098.262 milhares dè euros) e ao risco de distorção material

associado à sua inadequada valorização, prova de auditoria, apropriada e suficiente,

documentada nos seus papéis de trabalho, para suportar a opinião de que as

demonstrações financeiras individuais do BES apresentavam, de forma.verdadeira e

apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira do

BES, em 31 de dezembro de 2013, o resultado das suas operações, o rendimento

integral, os fluxos de caixa e as alterações no capitais próprios no exercício findo

naquela data, em conformidade com as NCA 's, tal como definidas pelo Banco de

Portugal.

Não obstante, a Arguida emitiu, no dia 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das

Contas e Relatório de Auditoria sobre a informação financeira contida nas demonstrações

financeiras individuais do BES referentes ao exercício de dezembro de 2013, afirmando que

"as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos

matetialmente relevantes, a posição financeira do Banco Espirito Santo, S.A, em 31 de de_zembro de

2012, o resultado das suas operações, o rendimento integral, os fluxos de caixa e as alterações no capitais

próprios no exercício findo naquela data, em conformidade com as NCA's, tal como definidas pelo Banco

de Pon'ugal e a informação nelas constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita".

A KPMG não obteve, assim, relativamente aos créditos detidos pelo BES sobre o

BESA a 31/12/2013 e relevados no balanço individual do BES, prova de auditoria,
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apropriada'e suficiente, documentada nos seus papéis de trabalho, de. suporte à asserção

"valorização".

Ao não ter obtido prova de auditoria, apropriada e suficiente, sobre a (adequada)

valorização dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA a 31/12/2013 e relevados no

balanço individual do BES, a KPMG não obteve, face à materialidade do valor do referido

ativo (3.098.262 milhares de euros) e ao risco de distorção material associado à sua

inadequada valorização, prova de auditoria, apropriada ,e suficiente, documentada nos seus

papéis de trabalho, para suportar a sua opinião de que as demonstrações financeiras

individuais do BES apresentavam, de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos

materialmente relevantes, a posição financeira do BES, em 31 de dezembro de 2013, o

resultado das suas operações, o rendimento integral, os fluxos de caixa e as alterações no

capitais próprios no exercício findo naquela data, em conformidade corn ,as NCA's, tal

como definidas pelo Banco de Portugal.

A Recorrente atuou livre e conscientemente, bem sabendo que:

a. Definiu, no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras

individuais do BES relativas ao exercício de 2013: i) 'um nível de materialidade

global de €10.000.000,00-, e ii) um nível de materialidade de execução de €

7.500.000,00;

b. O BES relevou os créditos pelo mesmo detidos, em 31/12/2013, sobre o BESA,

na rubrica "Aplicações em Outras Instituições de Crédito" do balanço das suas

demonstrações financeiras individuais referentes ao exercício de 2013, pelo valor

•de 3.098.262 milhares de euros;

c. O BES divulgou os créditos por si detidos, em 31/12/2013, sobre o BESA na

Nota 41 (transações com partes relacionadas) do anexo às suas demonstrações
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financeiras individuais referentes ao exercício de 2013, pelo valor de 3.098.262

milhares de euros;

d. Os créditos detidos pelo BES, a 31/12/2013, sobre o BESA, e reconhecidos no

respetivo balanço individual, compreendiam linhas de mercado monetário

(depósitos) no valor de 3.096.059 milhares de euro, e outros empréstimos e

aplicações subordinadas no valor global de 2.203 milhares de euros;

e. O valor dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA era (significativamente)

superior ao nível de materialidade global definido pela ICPMG no âmbito e para

efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais do BES;

E. O BES não reconheceu qualquer imparidade quanto aos créditos detidos sobre o

BESA;

g. Existiam indícios de prova objetiva de imparidade dos créditos detidos pelo BES,

em 31/12/2013, sobre o BESA;

h. Não efetuou, com referência a 31/12/2013, i)• uma revisão de uma análise formal
efetuada pelo BES, sobre a imparidade dos créditos pelo mesmo detidos sobre o

BESA, não avaliou a existência de indícios de prova objetiva de imparidade,

nem realizou procedimentos de auditoria para estimar a imparidade associada a

essa exposição (ou seja, para apurar a diferença entre a quantia escriturada desse

ativo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados);

i. Não avaliou e não testou, com base num plano de negócios do BESA e/ou num

plano reembolso dos créditos detidos pelo BES sobre essa sua subsidiária, a

capacidade do BESA de, no futuro, gerar fluxos de caixa disponíveis para a

liquidação dos seus créditos perante o BES, incluindo com base em eventuais

fluxos gerados pela execução garantia soberana emitida pelo Estado Angolano;

j. Não realizou, no âmbito da auditoria sobre as demonstrações financeiras

individuais de 2013 do BES, procedimentos de auditoria que the permitissem

conduir sobre a recuperabilidade da totalidade do valor do crédito detido pelo

BES sobre o BESA em 31/12/2013;
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k. Não obteve relativamente ao saldo a receber do BESA, prova de auditoria

apropriada e suficiente, documentada nos seus papéis de trabalho, de suporte à

asserção "valorização" do ativo;

1. Ao não ter obtido prova de auditoria, apropriada e suficiente, sobre a (adequada)

valorização dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA a 31/12/2013 e

relevados no balanço individual do BES, não obteve, face à materialidade do valor

do referido ativo (3:098.262 milhares de euros) e ao risco de distorção material

associado à sua inadequada valorização, prova de auditoria, apropriada e

suficiente, documentada nos seus papéis de trabalho, para suportar a opinião de

que as demonstrações financeiras individuais do BES apresentavam, de forma

verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição

financeira do BES, em 31 de dezembro de 2013, o resultado das suas operações, o

rendimento integral, os fluxos de caixa e as alterações no capitais próprios no

exercício findo naquela data, em conformidade com as NCA's, tal como definidas

pelo Banco de Portugal;

m. Emitiu, no dia 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre a informação financeira contida nas demonstrações financeiras

individuais do BES referentes ao exercício de dezembro de 2013, afirmando que

"as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, ern todos

os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do Banco Espirito Santo, SA, em 31

de deembro de 2012, o resultado das suas operações, o rendimento integr4 osfluxos de caixa e

as alterações no capitais próprios no exercício findo naquela data, em conformidade corn as

N C A tal como definidas pelo Banco de Portugal e a informação nelas constante é completa,

verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita".

Com a sua conduta, a Arguida violou o disposto no artigo 62.°, n.° 4 do EOROC,

conjugado coin os §19 das NTRA e 54 da 1DRA 510.
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Uma vez mais, em sua Defesa, na senda do que já acima se expusera, argumenta a

Recorrente que não existiam indícios de imparidade da exposição do BES ao BESA.

Porém, salvo melhor e mais douto entendimento, sem razão.

Em 31 de dezembro de 2013, o BES preparava as suas demonstrações financeiras

individuais com base nas Normas de Contabilidade Ajustadas ("NCA") conforme

estabelecidas pelo Banco de Portugal, em vigor à época.

As NCA traduziam-se na aplicação das Normas Internacionais de Relato Financeiro

(''IAS" ou "TFRS"), tal como adaptadas na União Europeia, com exceção de algumas

matérias reguladas pelo Banco de Portugal (entre as quais se contava, por exemplo, a

imparidade do crédito a clientes).

Sendo as aplicações de tesouraria do BES no BESA um ativo financeiro (registado ao

custo amortizado), era aplicável à sua mensuração a Norma Internacional de Contabilidade

39 (IAS 39).

De acordo com o §58 da IAS 39:"Uma entidade deve avaliar à data de cada balanio se existe

ou não qua.lquer prova objectiva de que um activo financeiro ou um,knOo de activos financeiros esteja com

imparidade. Se tal prova existir, a entidade deve aplicar o parágrafo 63. (ptra activos financeiros

escriturados pelo custo amortkado), o parágrafo 66. (para activos financeiros escriturados pelo custo) ou o

parágrafo 67. (para activos financeiros disponíveis para venda) para determinar a quantia de qualquer

perda por imparidade."

De acordo com o 559 da IAS 39:

"Um activo financeiro ou um grill» de activos financeiros está com imparidade e são incorridas

perdas por imparidade se, e apenas se, existir prova objectiva de itnparidade c o m o
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resultado de um ou mais acontecimentos que ocorreram após o reconhecimento

inicial do activo (um «acontecimento de perda») e se esse acontecimento (ou
acontecimentos) de perda dyer um impacte nos fluxos de caixa futuros estimados

do activo financeiro ou do grupo de activos financeiros que possa set fiavehnente

estimado. Pode não ser possível identificar um único e discreto acontecimento qie tenha causado a

imparidade. Pelo contrário, o efeito com/;'.'nado de vários acontecimentos pode ter causado a imparidade. As

perdas esperadas como resultado de acontecimentos futuros, independentemente do grau de probabilidade,

não são reconhecidas. A prova objecht,:7 de que um activojinanceiro ou um i;rupo de activos está com

imparidade inclui dados observkt'yels que chamam a atenção do detentor do activo

acerca dos seguintes acontecimmtos de perda:

a) significativa dificuldadz financeira do emitente ou do obrigado:
b) uma quebra de contratoi tal como um incumprimento ou relaxe nos pagamentos de
jump ou de capital:
c) o mutuante, por ratões económicas ou legair relacionadas corn as dificuldades financeiras do

mutuário, oferece ao mutuário um concessão que o mutuante de outraforma não consideraria;

d) toma-se provável que o mutuário vá entrar em processo de falência ou outra
reorganizaç fib financeira:
e) o desaparecimento de um mercado activo para esse activo financeiro &with a dificuldades

financeiras; ou
dados observáveis indicando que existe um decréscimo mensurável nos fluxos de caixa futuros

estimados de um grupo de activos financeiros desde 6 reconhecimento inicial desses activos, embora

o. decréscimo ainda não possa ser identificado coin os activos financeiros individuais do grupo,

incluindo:
i) alterações adversas no estado de pagamento dos mutuários do grupo exemplo, um número
crescente de pagamentos atrasados ou um número crescente de mutuários de cartão de crédito que

atingiram o seu limite de crédito e estão a pagar a quantia mínima mensal), ou

it) as condições económicas nacionais ou locais que se correlacionam com os incumprimentos
relativos aos activos do grupo (por exemplo, um aumento na taxa de desemprego na área
geográfica dos mutuários, um decréscimo nos preps das propriedades para hipotecas na área
relevante, um decréscimo nos preços do petróleo para activos de empréstimo a produtores de

petróleo, ou alterações adversas nas condições do sector que afectem os mutuários do grupo)."

De acordo com o §63:
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"Se existir prova objectiva de quejòi inconida uma perda por imparidade em empréstimos

concedidos e contas a receber ou investimentos detidos até à maturidade escriturados pelo custo

amortkado, a quantia da perda é mensurada como a diferença entre a quantia
escriturada do activo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros
estimados (excluindo as perdas de crédito futuras que não tenham sido incorridas)
descontado à taxa de juro efectiva original do activo financeiro (i.e., a taxa
de juro efectiva calculada no reconhecimento inicial). A quantia escriturada
do activo deve set reduzida ou directamente ou através do uso de uma
conta de abatimento. A quantia da perda deve ser reconhecida 130$ ILICTOS

prejulzos.".

Assim, face à materialidade do valor do ativo (créditos detidos pelo BES sobre o

BESA)" e ao risco de distorção material•associado à sua inadequada valorização (risco que

advém do próprio valor do ativo e da materialidade definida pela Arguida), a Arguida,

enquanto ROC/Auditor do BES, e no contexto especifico da revisão legal/auditoria às

contas dessa instituição de crédito, deve avaliar (maxime, desafiar), de forma cética e

independente (do BES), a adequação do julgamento efetuado pela gestão do BES sobre a

(in)existência de imparidade nesse ativos e do valor pelo qual os mesmos se encontravam

relevados no balanço individual do BES.

Ou seja, atentas as particularidades concretas das aplicações de tesouraria do BES no

BESA, 'a Arguida encontrava-se incumbida de realizar procedimentos de auditoria de

molde a obter prova de auditoria adequada e suficiente quanto à adequada valorização,

efetuada pelo BES, do ativo em apreço, à luz do referencial contabilístico aplicável.

Importa a este propósito deixar claro que, não está em causa a violação pela Arguida

do dever de incluir algum tipo de reserva, v.g. por desacordo face à valorização atribuída

2C'8 Conforme se estatui no ponto [11] dos Factos Provados, o valor da exposição do BES ao BESA
(3.098.262 milhares de euros), a 31/12/2013, era (significativamente) superior à materialidade global definida
pela KPMG no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais do BES
relativas ao exercício de 2013 (€10.000.000,00).

978



4:42,
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

1° Juízo - J1
PrDo Mtmicipio, Ed Ex -Escola Prática de Cavalaria

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

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

pelo BES ao ativo .em causa, mas antes a violação, pela Arguida, do dever de obter prova•
de auditoria apropriada e suficiente sobre a adequada valorização dos créditos e,

consequentemente, prova de auditoria de suporte à opinião por si emitida.

Isto é, o que está em causa nos presentes autos (quanto ao tema infracional ora em

apreço) *é saber, face à informação que era do seu conhecimento, se a Arguida deveria

ter realizado procedimentos de auditoria tendentes à obtenção de prova de auditoria (que

fosse adequada e suficiente) de supórte à asserção "valorização" do ativo — designadamente

(i) uma revisão de *uma análise formal efetuada pelo BPS, sobre a imparidade dos créditos

pelo mesmo detidos sobre o BESA, (ii) uma avaliação sobre a existência de indícios de

prova' objetiva de imparidade, (iii) procedimentos de auditoria para estimar a imparidade

associada a essa exposição (ou seja, para apurar a diferença entre 'a quantia escriturada desse

ativo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados), (iv) testes, com base num

plano de negócios .do BESA e/Ou nurn plano reembolso dos créditos detidos pelo BPS'

sobre essa sua subsidiária, relativos à capacidade do BESA de, no futuro, gerar fluxos de

caixa disponíveis para a liquidação dos seus créditos perante o BPS, incluindo com base em

eventuais fluxos gerados pela execução garantia sobefana emitida pelo Estado Angolano.

Sendo que, como resulta provado nos presentes autos, a Arguida omitiu a realização

de tais procedimentos e, não obstante, emitiu opinião no sentido de que as demonstrações

financeiras individuais do BPS "apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos

materialmente relevantes, a posição financeira do Banco Espirito Santo, S.A., em 31 de dezembro de

2013, o resultado das suas operações, o rendimento integral, os fluxos de caixa e as alterações no capitais

próprios no exercício findo naquela data, em conformidade com as NCA's, tal como definidas pelo Banco

de Portugal e a informação nelas constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita".
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Ora, no caso em apreço, a avaliação levada a cabo pela Arguida não poderia,

naturalmente, deixar de levar em linha de conta toda a informação que era do seu

conhecimento, que indiciasse a existência de imparidade nesses ativos ou traduzisse a

existência de risco da sua inadequada valorização (impaxidade), independentemente de,

como alega a Arguida, (i) "nos seus diversos contactos junto do BES, não tomou conhecimento de

situações que pudessem constituir um alerta relativamente à exposição ao BESA.", (ii) "[e] rn

nenhuma reunião do Conselho de Administração do BES, na qual a KPMG estevepresente, [ter sido]

discutido qualquer assunto que constituísse uma preocupação nesta matéria", "[d]a leitura das

actas da Comissão Executiva e da Comissão de Auditoria, não foi idenqicado qualquer aspecto que

pudesse ser indiciador de preocupação.", (iv) "friols contactos com a Comissão de Auditoria e com os

Administradores Executivos com o pelouro do BESA e da contabilidade, nunca esse aspecto foi

refetido, mencionado ou por qualquer outra razão motivou preocupação", (v) "ao nível das reuniões

com o Departamento de Risco, Departamento de Auditoria Interna e Departamento de Compliance la

aspecto não foi mencionado.".

O trabalho do ROC/auditor sobre as demonstrações financeiras de uma entidade

auditada é funcionalmente dirigido a um resultado: dar segurança sobre a sua natureza

verdadeira e apropriada. O auditor é, aliás, a única entidade cuja atividade se dirige

especificamente a esse resultado."

Toda a razão de ser da existência de um auditor nesta sede, a sua especificidade,

traduz-se em dar segurança ao utente da informação de que as demonstrações

financeiras dão- um retrato verdadeiro e apropriado da situação patrimonial,

económica e financeira da entidade auditada.

209 A Directriz de Revisão/Auditoria 545 - AUDITORIA DAS MENSURAÇÕES E DIVULGAÇÕES AO
JUSTO VALOR — mostra, entre outras, a quem se tem de dar segurança (5 42: "Relevância: critérios
relevantes contribuem para conclusões que ajudam à tomada de decisão pelos utentes destinatários."): aos
utentes destinatários das demonstrações financeiras.
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Assim, bem se compreende que quando um auditor avalia a informação financeira

não se pode bastar com as impressões que retira dos contactos que estabelece com

a entidade auditada, como no caso em apreço a Arguida alega ter feito — e.que sendo o

órgão de administração do BES responsável pela valorização do ativo nas demonstrações

financeiras e não tendo registado qualquer imparidade relacionada com tal ativo é

expectável que não manifeste ao auditor"alertas relativamente à exposição ao BESA".

Para poder suportar adequadamente a opinião emitida, a Arguida deve concluir com

segurança sobre a correta aplicação, pelo BES, do referencial contabilístico aplicável,

maxime, concluindo pela inexistência de indícios que possam constituir prova

objetiva de iMparidade,

Ora, apurou-se que, a Arguida tinha conhecimento da existência de indícios de prova

objetiva de imparidade dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA. Atentos esses

indícios, existia o risco de inadequada valorização dos créditos detidos pelo BES sobre o

BESA e, consequentemente, um risco de distorção material das demonstrações financeiras

individuais do BES referentes ao exercício de 2013, conforme se estabeleceu no ponto 811

dos Factos Provados.

Tais indícios de prova objetiva de imparidade já existiam em 2012 e os meamos não

só continuavam a verificar-se em 2013, como se agravaram.

Ora, (i) os sucessivos e significativos aumentos do valor dos créditos detidos pelo

BES sobre o BESA, assim como (ii) as suas sucessivas renovações (maxime, a reiterada

necessidade desses aumentos e renovações, e correspetiva ausência de reembolso dos

valores mutuados), ainda que aprovados pela Comissão Executiva do BES e enquadrados

na política definida pelo BES de financiar a atividade do BESA, moldada às especificidades
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do plano de negócios definido para essa subsidiária e da existência de um leque menos

abrangente de opções de funding (face ao que existia noutros mercados) disponíveis no

mercado local (que a falta de acesso aos mercados constituía exemplo), constituíam

indicadores que, na avaliação da existência de imparidade desses créditos, o BES — logo,

também a Arguida, na avaliação do cumprimento, pelo BES, do referencial de

relato financeiro aplicável, aquando da mensuração desse ativo, ma x i me  na

a va l i a ç ã o da existência de risco de distorções materiais na valorização desse ativo —

não podia descurar.

Com efeito: o aumento registado nos valores desses créditos (de 1.664.546 milhares

de euros em 31 de dezembro de 2009, 2.840.789 milhares de euros, em 31 de dezembro de

2012 e 5.701.684 milhares de euros, em 21 de dezembro de 2013), na sua generalidade

de curto prazo, conjugados com as suas sucessivas renovações o que, na prática, se

traduzia num reiterado "relaxe" no pagamentos das prestações de capital - indiciavam,

maxime quando conjugado com os restantes factos referidos nos pontos 790 a 809 do

elenco dos factos provados, por um lado, dificuldades do BESA em reembolsar os valores

que foram sendo emprestados pelo BES, e, por outro lado, a inexistência de qualquer

perspetiva sobre a data de reembolso desses créditos.

Adicionalmente, ao apoio que o BESA necessitava historicamente do BES sob a

forma de concessão de crédito, acresceu, em 2013, a necessidade de realização de um

aumento de capital (no BESA) no qual o BES participou — tal facto, mais do que "revela[r]

um compromisso e intenção do BES em prosseguir as atividades em Angola e uma aposta clara do BES",

conforme assevera a Arguida, demonstra com mericliana clareza a degradação da

situação financeira e patrimonial do BESA revelada pela necessidade de realizar um

aumento de capital e que não podia deixar de configurar um "alerta" (conjugado com os

réstantes indícios) quanto à possibilidade de existir prova objetiva de imparidade dos

créditos detidos pelo BRS sobre o BESA.
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Repare-se no que aqui está em causa: o BES, que detinha um crédito sobre o BESA

(que cumpria à K.PMG avaliar), participa num aumento de capital do BESA — aumentando

a sua exposição acionista — que era necessário para fazer face à degradação da situação
financeira e patrimonial do BESA.

Por outro lado, a circunstância de a Arguida destacar que "a 31 de Deembro de 2013,

os activos do .BESA encontravam-se cobertos por uma Saran/ia soberana, pelo que não havia qualquer

expectativa de pen* para o acionista BES" não a podia (nem pode) levar a descurar o essencial:

os fundamentos que conduziram à necessidade de o Estado angolano emitir a

mencionada garantia.

Ou seja, a emissão de uma garantia soberana não devia ser perspetivada pela Arguida

como um atestado de salvaguarda da situação financeira e patrimonial do BESA (e, por

essa via, da recuperabilidade dos créditos detidos pelo BES), mas antes como um indicio

de deterioração dessa situação financeira e patrimonial.

Dito de uma forma mais simples: se a situação financeira e patrimonial do BESA

correspondesse — como parece pretender alegar a Arguida — 'ao melhor dos mundos
possíveis" e não existissem indícios de uma qualquer deterioração, por que razão seria

necessária a emissão de uma garantia de um Estado? Esta pergunta não podia deixar de ser

feita por um qualquer auditor médio (ou mesmo, um qualquer homem médio), e a sua

resposta não poderia deixar de ser tida em devida consideração pela Arguida na avaliação

da existência de indícios de imparidade na exposição do BES ao BESA, trazendo aos

papéis de trabalho a prova de auditoria em falta.

O que a Arguida manifestamente não fez, inexistindo nos seus papéis de trabalho

evidência da realização de qualquer procedimento de auditoria, tendente à obtenção de

prova de auditoria apropriada e suficiente que lhe permitisse dar resposta a tal pergunta,
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por referência à capacidade do BESA para, através do seu negócio, gerar fluxos de caixa

para cumprir o reembolso dos créditos do BES sobre o BESA.

A garantia em apreço foi emitida no montante de 5,7 mil milhões de USD,

decorrente de créditos de dificil recuperação (embora incluindo também 200 milhões de

USD para ativos de outra natureza), pelo prazo de 18 de meses.

Para além de a garantia soberana não garantir diretamente o reembolso dos créditos

detidos pelo BES, não garantia (pela sua própria natureza) a capacidade de o BESA gerar

condições para, através da sua atividade, gerar fluxos de caixa para reembolso de tais

créditos — é que não se afigura plausível que uma garantia emitida pelos prazo e montante

referidos seja per se idónea a garantir a geração de fluxos financeiros que salvaguardem a

recuperabilidade de créditos cujo montante ascendia, em 31/12/2013, a 3.098.262

milhares de euros.

Veja-se que posteriormente em 20 de outubro de 2014, o BNA veio confirmar que a

garantia emitida visava, inter alia, obviar ao risco de descontinuidade da atividade do BESA

— em comunicado, o BNA informou que "[p]erante a constatação de degradação da qualidade dos

activos do Banco Espírito Santo Angola, e a,gravamento dos seus níveis de liquidez e de solvabilidade, foi

solicitado, pela administração desse banco comercias o suporte institucional das autoridades nacionais com o

propósito de se viabilkar a continuidade da actividade do BESA em harmonia com os padrões prudenciais

vr:gentes. Dado o risco de.descontinuidade da actividade desse Banco e impacto sobre

a estabilidade do sistema financeiro, tal suporte foi atribuldo através da emissão de

uma garantia soberana de curto prazQ, enquanto se clarificavam as observações que

permitissem conhecer a dimensão real das limitações e desenvolver soluções mais

definitivas de normalização financeira da instituição." (cf. fis. 3529-3530).
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Ora, conforme resultou provado nos presentes autos, a Arguida KPMG não se

encontrava ern condições de afastar com segurança os indícios de deterioração da

situação financeira e patrimonial do BESA e de prova objetiva de imparidade

respeitante aos créditos detidos pelo BUS sobre o BESA com base na garantia

soberana porquanto omitiu procedimentos de auditoria que lhe permitissem obter

prova de auditoria adequada e suficiente quanto (i) a aspetos relacionados com a

própria garantia e quanto (ii) à capacidade de o BESA gerar condições para, através

da sua atividade, gerar fluxos de caixa para reembolso de tais créditos. Com efeito:

e) A Arguida não documentou (nos seus papéis de trabalho) o conteúdo e os termos

da execução dessa garantia, bem como o seu grau de aplicabilidade ao caso (ou

seja, ao nível da avaliação da imparidade da conta a receber do BESA);

f) A Arguida não documentou, quer nos seus papéis de trabalho de suporte à

auditoria efetuada (através da KPMG Angola), no âmbito da auditoria sobre as

contas consolidadas de 2013 do Grupo BES, sobre o "componente BESA"

(maxime, o "Highlights Completion Memorandum", de 4 de abril de 2014), quer nos

seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre o exercício de 2013 do BES:

i. Em que medida e de que forma a Garantia Soberana foi atendida no âmbito da

auditoria efetuada pela KPMG Angola, com referência a 31/12/2013, sobre a

adequada valorização (imparidade), de acordo com as /FRS, do crédito a

clientes do BESA;

Quais foram os resultados da auditoria efetuada peln KPMG Angola sobre a

valorização (imparidade) de créditos não cobertos pela Garantia Soberana, e a

evidência obtida com vista a suportar a adequação da,imparidade registada pelo

BESA sobre esses créditos;

De que forma, no âmbito e para efeitos da revisão efetuada pela KPMG

Angola sobre a imparidade da carteira de crédito do BESA, foram
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ultrapassadas as deficiências detetadas no controlo interno do BESA, ao nível

do processo de crédito, e reportadas à KPMG;

iv. Se a KPMG Angola i) confirmou o entendimento da Comissão Executiva do

BESA quanto à existência de créditos de dificirde recuperação; verificou se

esses créditos se encontravam (todos) cobertos pela garantia sobcrana emitida

pelo Estado Angolano e/ou se encontravam, total e/ou parcialmente,

provisionados;

v. Qual era o valor bruto dos créditos (incluindo juros vencidos e vincendos, e

juros moratótios) abrangidos pela Garantia soberana do Estado Angolano, e o

valor desses mesmos créditos, liquido de colaterais;

vi. Se a KPMG Angola efetuou, com referência a 31/12/2013, procedimentos de

auditoria e/ou obteve informação que permitissem validar a existência,

titularidade e a adequada valorização dos colaterais associados aos créditos

abrangidos pela Garantia soberana emitida pelo Estado Angolano;

vii. Se a KPMG Angola e/ou a KPMG avaliaram, com referência a 31/12/2013,

(i) a probabilidade de execução, total e/ou parrial, da garantia soberana emitida

pelo. Estado Angola, (ii) o respetivo valor de execução e (iii) o prazo de

execução.

g) A Arguida não avaliou e não testou, com base num plano de negócios do BESA

e/ou num plano reembolso dos créditos detidos pelo BES sobre essa sua

subsidiária, a capacidade do BESA de, no futuro, gerar fluxos de caixa disponíveis

para a liquidação dos seus créditos perante o BES, incluindo com base em

eventuais fluxos gerados pela execução garantia soberana emitida pelo Estado

Angolano.

O conhecimento pela Arguida da omissão de tais procedimentos e da falta de

obtenção da prova de auditoria mencionada, constituía um apenas parte de vários dados

observáveis que, conjugadamente analisados, indiciavam a existência de prova
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objetiva de iMparidade na exposição (creditícia) do BES ao BESA, traduzida falta de

capacidade do BESA para gerar fluxos de caixa suficientes para fazer face ao serviço de

dívida do BES (maxime, para reembolsar a integralidade do valor dos referidos créditos e

pagar os juros associados a essa exposição.

A avaliação da solidez de uma instituição de crédito decorre da análise integrada de

um conjunto de indicadores e rácios, não podendo ser limitada à análise isolada de um ou

outro indicador relativo.

Por exemplo, os rácios de capital .assumem-se como indicadores relevantes para a

avaliação da robustez/solvabilidade de um banco. Contudo, a análise complementar ao

grau de alavancagem (traduzido no rácio de transformação registado pela

instituição) e à qualidade dos ativos em Balanço mostra-se, também,

particularmente importante, não devendo, contudo, descurar-se outros indicadores,

como a liquidez e rendibilidade.

A avaliação da imParidade associada à exposição creditícia do BES a essa sua

subsidiária, reclamava, por isso, atentos os factos que eram do conhecimento da Arguida,

uma ponderação por parte desta dos referidos indicadores.

Pelo que não pode, por exempt:), a Arguida: pretender infirmar a relevância do rácio

de transformação do BESA e dos sucessivos aumentos de valor e renovações da exposição

do BES a essa sua subsidiária, enquanto indícios de imparidade nessa exposição, corn base

nos "elevados" xácios de transformação também registados, nos elevados valores dos

financiamentos concedidos pelo BES a outras subsidiárias do Grupo (BES) (cottio- eja o

BESI e a BES Venetic).
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É que se, em "circunstâncias normais", um rácio .de transformação elevado ou uma

elevada dependência de capitais alheios (maxime, de uma .casa -mãe) pode não 'constituir

motivo de alarme (mocime, um indício da existência de imparidade), a verdade é que à luz

dos factos respeitantes ao BESA que eram do conhecimento da Arguida (ma.xime os

factos constantes dos pontos 792 a 796 dos factos provados), esses indicadores (ou seja,

(i) o rácio de transformação registado pelo BESA, (ii) o valor dos créditos concedidos peio

BES a essa subsidiários, e. (iii) os sucessivos aumentos e renovações desses créditos que

foram ocorrendo entre 2009 e 2013) assumiam, nessa entidade, uma gravidade

própria e singular, da qual a Arguida, enquanto ROC/Auditor do Grupo BES, não

poderia ter deixado de retirar as devidas ilações, maximaquando da avaliação da existência

de risco de distorção material associado à inadequada valorização (imparidade) desses

ativos.

Em concreto, considerando os aludidos indicadores e o conhecimento da Arguida

sobre as dúvidas quanto ao ativo do BESA e, consequéntemente, sobre a sua capacidade de

geração de fluxos financeiros, não poderia a Arguida deixar de concluir que existiam

indícios de imparidade nos créditos do BES sobre o BESA e risco de inadequada

valorização (imparidade) desse ativo.

Como resulta evidente, um rácio de transformação na ordem dos 220%, que vinha

crescendo desde 2010, conjugado com a impossibilidade, por parte do auditor (in casu, a

Arguida, através da KPMG Angola), de obter informação que permitisse concluir sobre a

recuperabilidade do valor de parte significativa dos créditos compreendidos na carteira de

crédito do BESA (o seu principal ativo, cujo valor representava cerca de 66% dos ativos

reconhecidos em balanço), configurava um claro indicio — maxime, numa ótica de

avaliação da existência de risco de inadequada valorização (imparidade) dos créditos delidos

pelo BES sobre BESA - em particular tendo em consideração qUe, (i) como a Arguida

refere na sua defesa, a atividade do BESA, maioritariamente focada na concessão de

988



4A.X440
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

Juízo — J1
Pr.Do Município, Ed Ex -Escola Piática de Cavalaria

2005-345 Santarem '
Telef: 243090300 Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao(tribtmais.org.pt

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

crédito, era essencialmente financiada pelo BES, pelo que, na prática, o BES, por via dos

créditos concedidos a essa subsidiária, estava exposto ao risco da carteira de crédito do

BESA (ii) o valor global dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA ascendia, em

31/12/2013, a 3.098.262 milhares de euros e representavam cerca de 54% do capital

próprio do BES.

Mas também, e sobretudo, porque, a Arguida tinha conhecimento de que, no

segundo semestre de 2013:

h) A Comissão Executiva do BESA apurou, com referência a 31/08/2013, a

existência de i) créditos, no valor de cerca de 5,4 rail milhões de USD, cuja

recuperação foi considerada duvidosa, ii) crédito vencido de valor superior a 1,8

mil milhões de USD,.e juros vencidos e juros de mora de valor superior a 500

milhões de USD;

i) Para além de questões relacionadas com incertezas quanto à existência, validade,

valorização e execução das garantias associadas a alguns dos referidos créditos

(considèrados de recuperação duvidosa), a dificuldade da recuperação do seu valor

estava sobretudo relacionada com o facto de existir um grau relevante de

desconhecimento relativamente à identificação de mutuários, finalidade de

utilização de créditos e-às (eventuais) garantias obtidas pelo BESA;

j) O desconhecimento relativamente à identificação de mutuários, finalidade dos

créditos e às (eventuais) garantias decorria, nuns casos, da inexistência de dossiers

de crédito, incluindo informação sobre os mutuários, propostas e aprovações de

crédito, finalidades dos créditos e garantias existentes, e, noutros casos, do facto

de uma análise aos movimentos financeiros associados aos créditos em causa ter

permitido concluir que os mesmos não se haviam destinado a financiar atividades

económicas ou a aquisição de ativos, tendo, -ao invés, sido objeto de

transferências, internas e. externas, bem como de levantamentos em numerário de
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valor avultado, não se reconhecendo nos mutuários capacidade de geração de

receitas ou de liquidificação de ativos que permitissem recuperar os montantes em

dívida.

Em face do que se deixou supra exposto, a liquidez intragrupo, o valor do capital

próprio, os contactos estabelecidos junto do BES, o rácio de solvabilidade e a existência de

uma garantia soberana (indicadores com base nos quais a Arguida procura sustentar a

inexistência, à data dos factos objeto dos autos, de quaisquer de indícios de existência

imparidade na exposição creditícia do BES sobre o BESA, que justificassem um teste

formal sobre a existência de imparidade nessa exposição), não constituíam, à luz dos

factos que eram do conhecimento da Arguida, indicadores (verdadeiramente)

fiáveis sobre a posição financeira desse banco, maxime indicadores corn base nos quais,

para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais do BES, a Arguida

pudesse concluir, com razoável grau de segurança, não existirem indícios de prova objetiva

de imparidade dos créditos detidos pelo BESA sobre o BESA ou risco de inadequada

valorização (imparidade) desse ativo.

Donde, atentos os factos que eram do seu conhecimento, a Arguida, de forma a

poder concluir, com aceitável grau de segurança, sobre a adequada valorização, à luz das

NCA, dos créditos detidos pelo BES sobre o BESA (maxime, pela inexistência de distorções

materialmente relevantes nas demonstrações financeiras individuais do BPS associadas à

inadequada valorização desse ativo), não poderia ter deixado de efetuar procedimentos de

auditoria com vista a obter evidência adicional sobre a inexistência de imparidade nessa

exposição, designadamente, a realização, com base na revisão de uma análise efetuada pelo

BES 6u, na falta dessa análise, com base numa análise sua, da avaliação da imparidade dos

créditos detidos pelo BES sobre o BESA (em concreto, a avaliação eiou teste, com

base num plano negócios do BESA e/ou num plano de reembolso dos créditos
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detidos pelo BES sobre essa sua subsidiária, da capacidade do BESA de, no futuro,

gerar fluxos de caixa disponíveis para liquidar a totalidade do valor do crédito que,

a 31/12/2013, lhe havia sido concedido pelo BES).

O que a Arguida no fez.

No procede, por isso, o alegado.
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v. Da auditoria efetuada pela KPMG sobre a adequada valorização (imparidade) dos

créditos detidos pelo BES sobre o factos 820 a 851 da decisã recorrida)

Está aqui em causa os preceitos já mencionados sobe esta temática: parágrafd 9, 19 e 23

da NTRA; parágrafo 4, 7, 12, 11, 10, 15 da DRA 510 e 9 da DRA 505, conjugados com a

IAS 39 (parágrafos 58, 59 e 63).

Recorda-se que tinham aplicação, na preparação das demonstrações financeiras

individuais do BES, as NCA, as quais se traduziam na aplicação das IFRS, com as

excepções identificadas supra resultantes da regulamentação do Banco de Portugal. De

acordo com as NCA o valor dos créditos concedidos devia ser objeto de correção, de

acordo com critérios de rigor e prudência, para que o mesmo refletisse, a todo o tempo, o

seu valor realizável, correção que não poderia ser inferior ao montante que fosse

determinado de acordo com o Aviso n.° 3/95, do BdP, o qual estabelecia o quadro mínimo

de referência para a constituição de provisões especificas e genéricas (imparidade calculada

de acordo com a IAS 39 "Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração").

Neste âmbito, a IAS 39 previa (cf. parágrafos 58'0, 59' e 632' da IAS 39),

210"Unta entidade deve avaliar à data de cada balamo se existe or, no qualcuer pima objectiva de oe figivojinaureity ou
um 2fitis de activos jinanceirrs isteia com imp'aridade. Se talprova existir, a entidade deve aplicar o parAgrafo 63
(,P fa • activos finatitCeirQ glartiZ4d_Q), o parágrafo 66 Ora artivos_financeiros
escriturados polo custo) ou o parágrafo 67 lln activos financeiros disponíveis para venda) para deterininar a quantia de

qualquer perda por imparidade."
211 "Um activo financeiro ou um grupo de activos financeiros está corn imparidade e são incorridas perdas por imparidade se, e
apenas se, existir prova objectiva de imparidade como multado de :cm ou mais acontecimentos que ocorreram tip& o
reconhecimento inicial do active (um «acontecimento de perda») e se esse acontecimento (ou acontecimentos) de perda tiver um

impute nos fluxos de caixa futuros estimados do activo financeira ou do grupo de activos financeiros quo possa ser fiavelmente
estimado. Pode não ser possível identificar um ;Mica e discreto acontecimento que tenha causado a imparidade. Pelo contrário, o

!feito combinado de vários acontecimentos pode ter causado a imparidade. As perdas esperadas como multado de acontecimentos

futurvs, independentemente do grau de probabilidade, não são reconhecidas.4 pima objectiva de que urn active financeiro ou um
grip de actives está corn imparidade inclui dados observáveis que chamam a atenção do detentor do activo acerca dos iodates

acontecimentos de perda: (a) siritilicativa diliculdade frn,onceira do emilenle on do okgado; (b) Irma ?itebria de contmto, tatcomo

uni incumprimento ou relaxe nos paiamentos de.inno ou de capital. (c) o mutuante, por ratões económiras on le,gais relacionadas
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relativamente à mensuração de "contas a receber" (ativo financeiro registado ao curto

amortizado), a • identificação de indícios de existência de imparidade e o consequente
cálculo da expectativa de recuperação do valor do crédito (nomeadamente em função das

garantias existentes e/ou do património executável, seja património existente e/ou

proveniente de cash -flows futuros), de acordo com o qual deveria registar-se como

imparidade o eventual défice que daí pudesse resultar, numa vertente de apreciação

económica.

Revertendo aos factos, apurou-se que

a) O BES detinha, em 31/12/2013, créditos sobre as seguintes entidades

compreendidas no

b) O BES relevou, na rubrica "Crédito a Clientes" do seu balanço individual

referente ao exercício de 2013, os créditos detidos, a 31/12/2013, sobre as

referidas sociedades do

c) O BES atribuiu, com referência a setembro .e outubro de 2013: i) uma imparidade

de 0,10% aos créditos detidos sobre as entidades

com as dificuldadesjinanceirar do mutuário, p erece ao mutuário uma concessão q we o mutuante de ox/rat orma não consideraria.
(d) torna-se prováVel que o mutuário vá entrar em processo de falência ou outra reo?,,ani- aciornanceira• (e) o desaparecimento de
um mercado activo para esse activo financeiro devido a dOculdades financeiras; . . )"
212 "Se e.x.i..rtir prova ol?jestiva de que foi incorrida uma perda por irlurridade em empréstimos concedidos e contas a receber ou
investimentos detidos até à maturidade escriturados pelo custo amortizado, a •uantia dap enia é mensurada Como a di erenca

. •Nair a unit/ia escriturada do aetioo e o valor» menu dos bicos de carxezi winos estimados iexcluindo as p erdas _de crédito
futuras. a tie não tenham sido incorridam descolltado à taxa de "Uro e ectiva oriinal do activo íi nanceiro í i.e. a taxa de irilv
lectiva calculada no reconhecimento inicial. Ai; uantia escriturada do activo deve ser redu ida ox directamente ou através do zoo
de uma conta de abatimento. A J uantia dap en;la deve ser reconhecida nos resultados."
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; Uma imparidade de 2,35% aos créditos detidos sobre a

d) A Arguida concluiu, no âmbito da revisão efetuada sobre a imparidade individual

dos referidos créditos, pela adequação do valor de imparidade atribuído e

registado pelo BES.

e) A Arguida, no âmbito da revisão efetuada sobre a imparidade individual dos

créditos detidos pelo BES sobre as referidas empresas do com

referência a 31/12/2013, verificou e documentou (nos seus papéis de trabalho de

suporte à referida análise) que:

i) A 30 de setembro de 2013, as responsabilidades da junto

do BES ascendiam a 43,32 milhões de euros, e eram compostas por: i) linha

de empréstimo sindicado com o a médio/longo

prazo cujo montante em dívida ascendia a 33,8 milhões de euros; linha de

depósito à ordem com descoberto autorizado cujo montante em dívida

ascendia a 9,53 milhões de euros, e que era utilizada como apoio de tesouraria;

(fls.  3205-3211, maxim Qs. 3206-3207)

As condições do crédito de médio -longo prazo que havia sido concedido pelo

BE.S à com vencimento previsto para

24/10/2013 com pagamento bullet (capital e juros), foram, em 2013, objeto de

renegociação, tendo o respetivo prazo de vencimento sido prorrogado por um

com alteração do spread (que passou de 1,75%; para 8%).

O cumprimento do serviço da dívida d~=11 não se encontrava
estritamente dependente da capacidade de concretização dos projetos em

curso, uma vez que na ausência de um refinanciamento da divida, a

1 1 . . ~ 1 1 1 ~ 1 . 1 1 1 1 1 1 1 deveria assegurar o integral

cumprimento do serviço da divida da
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iv) A 30 de setembro de 2013, as responsabilidades da

junto do BES .eram compostas por duas contas correntes para apoio de

tesouraria cujo montante em dívida ascendia a 17,4 milhões de altos;

v) A 30 de setembro. de 2013 as responsabilidades da

junto do BES eram compostas exclusivamente

por uma conta corrente para apoio de tesouraria cujo montante em divida

ascendia a 72,3 milhões de euros;

vi) A 30 de setembro de 2013 as responsabilidades da

erarn compostas exdusivamente por uma conta corrente para apoio de

tesouraria cujo montante em divida ascendia a 25,5 milhões de euros, e vencia

em dezembro de 2013;

vii) A 30 setembro de 2013, as responsabilidades da

1111~1 junto do BES ascendiam a € 7.504.085,00;
viii)A 30 de setembro de 2013, as responsabilidades da

junto do BES ascendi= a cerca de 10,9 milhões de

euros, correspondentes a duas linhas de empréstimo conta corrente nos

montantes de 9,4 milhões de euros e 1,5 milhões de euros;

ix) Em 2013 (como em 2011 e 2012), o BES não havia disponibilizado à KPMG

demonstrações financeiras relativas às empresas do (cujos

créditos foram objeto de análise de imparidade pela KPMG);

x) Em 2013 (como em 2011 e 2012), os créditos concedidos pelo BES às

empresas do (que foram objeto de análise de imparidade pela

KPMG) não tinham garantias reais associadas;

xi) O crédito de médio -longo prazo (a seis anos) que havia sido concedido pelo

BES à em 24/10/2007, com vencimento

previsto para 24/10120B com pagamento bullet (capital e juros), foi,

em outubro de 2013, objeto de renegociação, tendo o respetivo prazo de

vencimento sido prorrogado por um ano (com novo vencimento a
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24/10/2014), com alteração do spread (que passou de 1,75%, em 09/12/2012,

para 8%, em 2013); (fls.  3205-3211, maxim fls.  3206, 3210)

xii) Todos os demais créditos concedidos às empresas do (que

foram objeto de análise de imparidade pela KPMG) eram de curto prazo e

foram, em 2013, sucessivamente renovados;

xiü)0 valor/limite global do crédito concedido pelo BES à

aumentou de 72.306.660 euros em outubro de 2013, para

78.337.104,00 euros em dezembro de 2013;

xiv)0 valor global do crédito concedido pelo BES à

aumentou de €10.990.126,00 em setembro de 2013,

para €11.514.939, em dezembro de 2013,

f) A Arguida tinha conhecimento que:

i. A exceção do crédito de médio -longo prazo concedido à

que tinha um prazo bullet de 6 anos, todos os demais créditos.

concedidos pelo BES às empresas do que, em 2013, foram

objeto de análise pela KPMG, eram de curto de. prazo e foram sendo, entre

31/12/2011 e 31/12/2013, sucessivamente renovados, em alguns casos

com aumento progressivo e significativo do respetivo valor; ( i)  o

valor/limite global do crédito concedido pelo BES à

aumentou de € 7.245.158, em 31/12/2011, para €
11.366.798,00, em dezembro de 2012; e de € 11.366.798,00, em dezembro de

2012, para € 11.514.939, em dezembro de 2013; (ii) o valor/limite global do
crédito concedido pelo BES à aumentou: i) de €
24.349.556,00, em dezembro de 2011, para 52.812.483,00, em dezembro

de 2012; ii) de € 52,812.483,00, em dezembro de 2012 para C 72.306.660 em

outubro de 2013, e para C 78.337.104,00 em dezembro de 2013;
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1 O BESA detinha, em março de 2012: i) crédito no valor de, pelo menos 70.000

milhares de USD, sobre a empresa que, de

acordo com os registos do BESA, se encontrava vencido, pelo menos, há mais

de 180 dias; crédito no valor de, pelo menos, 40.293 milhares de USD, sobre

a empresa que, de acordo

corn os registos do BESA, se encontrava vencido) pelo menos, hi mais 180

dias.

iii. No segundo semestre de 2013, o BESA continuou a deter crédito vencido

sobre empresas do entre as quais

os quais foram. sujeitos a operações

de restruturação, tendo sido alienados ativos pela a favor de

sociedades que foram financiados peio BESA, mas com a identificação completa

dos benefir.irios económicos e tendo ficado os financiamentos devidamente

colateralizados por esses mesmos ativos;

iv. As referidas operações de restruturação efetuadas permitiram abater divida à

que antes não se encontrava devidamente garantida e,

consequentemente, os novos créditos ficaram garantidos por activos com

um loan to value que Comissão Executiva do BESA nomeada em junho

de 2013 considerava aceitável.

v. A Arguida concluiu, com referência a 30/09/2013, pela adequação da

irnparidade registada pelo BES sobre os créditos, com base na informação,

constante do Relatório e Contas da Rio Forte referente a 2010,. de que, no

decurso desse ano, a Rio Forte teria alienado a sua participação no

por um valor (380 milhões de USD) que, no seu entender (da Arguida),

denotava um valor de capitais próprios positivo, e ainda no facto de não se

registarem incumprimentos.

vi. A Arguida teve conhecimento que:
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i)a alienação, ern 2010, da participação da Rio Forte no ~III~
não tinha chegado a efetivar-se;

ü) em 31/01/2014, estariam em curso negociações com outro comprador,

iii) a 31/12/2013, Q_MINI~ ainda integrava o perímetro de

consolidação da ESI e, como tat fazia parte do Grupo Espirito Santo

(GES);De acordo com informação transmitida pela ESI e, bem assim, de

acordo com uma versão não assinada (e, à data, ainda em discussão) do novo

contrato de venda da participação da Rio Forte no (que não

identificava o potencial comprador), o preço pelo qual as ações seriam

vendidas ascendia a 127.550 milhares de USD ja que correspondia um

valor de cerca de 94.299 milhares de euros), ou seja, a cerca de 1/3 do

valor da transação divulgada em 2010 (380 milhões de euros);

iv) O valor de 39.678 milhares de USD, relativo ao registo, em 20.10, da venda da

a =II no âmbito do processo de alienação da

1 1 1 = , e que deveria ser regularizado até 31 de março de 2011 (após

conclusão dos trâmites legais obrigatórios em Angola para a transmissão

efectiva das acções) não havia ainda sido recebido.

v) O perímetro final de alienação da era ainda incerto, no que se

refere a um conjunto empresas dedicadas a negócios non -cam tendo

os compradores um período .de 60 dias após a tomada de controlo da

para decidir as empresas que seriam efetivamente adquiridas:

vi) De acordo com o apurado pela PWC, no âmbito do ETRICC2, do referido

valor de 127.550 milhares de USD, 50 milhões de USD estavam previstos

em cláusulas de profit sharing e claw -back,

vii. Todavia, como também resultou provado:

a) A Arguida não obteve e no avaliou com base em demonstrações

financeiras auditadas (ou, sequer, não auditadas) e/ou num plano de
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negócio por si testado, a situação financeira e/ou de viabilidade

económica do

b) A Arguida não obteve e não avaliou com base em demonstrações

financeiras auditadas (ou, sequer, não auditadas) e/ou num plano de

negócios por si testado, a capacidade das empresas do

devedoras do BES (ainda que com o apoio do Grupo) de, no futuro,

gerarem fluxos de caixa disponíveis para .liquidar a totalidade do valor

dos créditos que lhes haviam sido concedidos (pelo BES);

c) A Arguida emitiu, a 9 de 'aim:a de 2014, a Certificação Legal das Contas e

Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais do

BES referentes ao exercício de 2013, afirmando que as mesmas "apresentam de

forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes,

a posição financeira do Banco Espirito Santo, S.A, em 31 de deembro de 2013, o

resultado das suas operações, o rendimento integral, os fluxos de caixa e as alterações nos

capitais próprios no exercício findo naquela data, em conformidade com as NCA 's, tal

como definidas Pelo Banco de Portugal e a informação nelas constante é completa,

verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita"..

Mais resultou igualmente provado que:

a) A Arguida KPMG não efetuou procedimentos de auditoria e não obteve e não

analisou informação (prova de auditoria) respeitante aos créditos detidos pelo

BES sobre as referidas empresas do (que foram por si

analisados) que lhe permitissem concluir, para efeitos de auditoria sobre as

demonstrações financeiras • individuais do BPS relativas ao exercício de 2013,
sobre a i) recuperabilidade do valor dos referidos créditos e, consequentemente,

sobre a sua adequada valorização (imparidade), de acordo com as NCA. 's ii) pela

inexistência de distorções materialmente relevantes nas referidas demonstrações
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financeiras, decorrentes (individualmente ou de forma agregada com outras

distorções) da inadequada valorização dos referidos ativos.

b) A Arguida KPMG não obteve, relativamente aos créditos detidos pelo BES sobre

as várias empresas do 111.11111.',que foram por si analisados), de forma a

suportar a opinião por si emitida na Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais do BES referentes ao

exercício de 2013, prova de auditoria, apropriada e suficiente, documentada nos

seus papéis de trabalho, de suporte à asserção "valorização" do ativo.

c) Ao não ter obtido prova de auditoria, apropriada e suficiente, sobre a (adequada)

valorização dos créditos detidos pelo BES, em 31/12/2013, sobre as várias

empresas do e relevados no balanço individual do BES, a

KPMG não obteve, face à materialidade do valor dos referidos ativos e ao risco

de distorção material associado à sua inadequada valorização, prova de auditoria,

apropriada e suficiente, documentada nos seus papéis de trabalho, para suportar

a sua opinião de que as demonstrações financeiras individuais do BES

apresentavam, de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos

materialmente relevantes, a posição financeira do BES, em 31 de dezembro de

2013, o resultado das suas operações, o rendimento integral, os fluxos de caixa e

as alterações no capitais próprios no exercício • findo naquela data, em
conformidade com as NCA's, tal como definidas pelo Banco de Portugal.

Donde, a KPMG não obteve, relativamente aos créditos. detidos pelo BES sobre as

várias empresas do .11111110'Aue foram por si analisados), de forma a suportar a

sua opinião, prova de auditoria, apropriada (qualidade e relevância) e suficiente

(quantidade), de suporte à asserção "valorização" do ativo.
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Ao no ter obtido prova de auditoria, apropriada e suficiente, sobre a (adequada)

valorização dos créditos detidos pelo BES sobre as NTrias empresas do em

31/12/2013 e relevados no balanço individual do BES, a KPMG não obteve, face à

materWidade do valor dos referidos ativos e ao risco de distorção material assóciado à sua

inadequada valorização, prova de auditoria, apropriada e suficiente, documentada nos seus

papéis de trabalho, para suportar a sua opinião de que as demonstrações financeiras

individuais do BES apresentavam, "de forma .verdadeira e apropdada, em todos os aspetos

materialmente relevantes, a posição financeira do BES, em 31 de dezembro de 2013, o resultado das suas

operações, o rendimento integral, os fluxos de caixa e as alterações no capitais pro'prios no exercício findo

naquela data, em conformidade com as NCA tal como definidas pelo Banco de Portugal'.

Apurou-se, ainda que, a Recorrente atuou livre e deliberadamente, bem sabendo que

a). A 30 de setembro de 2013, as responsabilidades da

junto do BES ascendiam a 43,32 milhões de euros, e eram compostas por: i)

linha de empréstimo sindicado com o a

médio/longo prazo cujo montante em dívida ascendia a 33,8 milhões de euros;

ii) linha de depósito à ordem com descoberto autorizado cujo montante em

dívida ascendia a 9,53 milhões de euros, e que era utilizada como apoio de

tesouraria;

b) O cumprimento do serviço da divida da não se

encontrava estritamente dependente da capacidade de concretização dos

projetos ern curso, uma vez que na ausência de um refinanciamento da divida, a

deveria assegurar o integral

cumprimento do serviço da divida da
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c) A 30 de setembro de 2013, as responsabilidades da

junto do BES eram compostas por duas contas correntes para apoio de

tesouraria cujo montante em dívida ascendia a 17,4 milhões de euros;

d) A 30 de setembro de 2013 as responsabilidades da

junto do BES eram compostas exclusivamente

por uma conta corrente para apoio de tesouraria cujo montante em dívida

ascendia a 72,3 milhões de euros;

e) A 30 de setembro de 2013 as responsabilidades da

eram compostas exclusivamente por uma conta corrente para apoio de

tesouraria cujo montante em dívida ascendia a 25,5 milhões de euros, e vencia

em dezembro de 2013;

1) A 30 setembro de 2013, as responsabilidades da

junto do BES ascendiam a € 7.504.085,00;

g) A 30 de setembro de 2013, as responsabilidades da

junto do BES ascendiam a cerca de 10,9 milhões de

euros, correspondentes a duas linhas de empréstimo conta corrente nos

montantes de 9,4 milhões de euros e 1,5 milhões de euros;

h) Em 2013 (como em 2011 e 2012), o BES não lhe disponibiLizou demonstrações

financeiras relativas às empresas do (cujos créditos foram

objeto de análise de imparidade);

i) Ern 2013 (como em 2011 e 2012), os créditos concedidos pelo BES às

e mpre sas  do (que foram objeto de análise de imparidade pela

KPMG) não tinham garantias reais associadas;

O BES atribuiu, com referência a setembro e outubro de 2012, uma imparidade

de 0,10% aos créditos detidos sobre as empresas

2,35% sobre o crédito detido sobre a

e uma imparidade de
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k) O crédito de médio -longo prazo (a seis anos) concedido pelo BES à

com vencimento previsto para 24/10/2013 com

pagamento bullet.(capital e juros), foi objeto de renegociação, tendo o respetivo

prazo de vencimento sido prorrogado por um ano (com novo vencimento a

24/10/2014);

1) Todos os demais créditos concedidos às empresas do (que

foram objeto de análise de imparidade pela KPMG) eram de curto prazo e

foram, entre 2011 e 2013, sucessivamente renovados;

m) O valor global do crédito concedido pelo BES à

aumentou de: i) € 24.349.556, em dezembro de 2011, para C 52.812.483,00, em

dezembro de 2012; de € 52.812.483,00, em dezembro de 2012, para €
72.306.660 em outubro de 2013, e para € 78.337.104,00 em dezembro de 2013;

n) O valor global do crédito concedido pelo BES à~11111

havia aumentado: i) de C 7.245.158,00, em 31/12/2011,

para € 11.366.798,00, em dezembro de 2012; de C 11.366.798,00, em

dezembro de 2012, para € 11.514.939, em dezembro de 2013;

o) O valor global do crédito concedido pelo BES à 11~111111havia
diminuído de € 26.514.206,00, em dezembro de 2012, para 25.108.339,00 em

dezembro de 2013;

p) Concluiu, com referência a 30/09/2013, pela inexistência de imparidade dos

créditos concedidos pelo BES às várias empresas que integravam o

pela adequação da imparidade registada pelo BES sobre esses

créditos, com base, designadamente, na informação, constante do Relatório e

Contas da Rio Forte referente a 2010, de que, no decurso desse ano, a Rio

Forte teria alienado a sua participação no ellffillepor um valor que, no

seu entender, denotava um valor de capitais próprios claramente positivo;

q) A alienação, ern 2010, da participação da Rio Forte no 11111... não

tinha chegado a efetivar-se;
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r) De acordo com informação transmitida pela ESI e com uma versão não

assinada do (novo) contrato de venda da o valor pela qual as ações

seriam vendidas ascendia a 127.550 milhares de USD (a que correspondia um

valor de cerca de 94.299 milhares de euros), ou seja, a cerca de 1/3 do valor

divulgado em 2010;

s) Do referido valor de 127.550 milhares de USD, 50 milhões de USD estavam

previstos em cláusulas de profit sharing e claw -back;

t) Em 9 de abril de 2014, o (novo) negócio de venda da ainda não se

tinha concretizado; •
u) Não documentou nos seus papéis de trabalho de que forma, de acordo com o

seu julgamento, os factos de que, após 30 de setembro de 2013, tomou

conhecirriento, relativos à venda da 1111.permitiam continuar a sustentar a

recuperabilidade do valor dos créditos detidos pelo BES sobre as empresas do

Grupo (que foram por si analisados) e/ou o que o valor de imparidade

atribuído pelo BES era adequado;

v) O BESA detinha, em março de 2012, um crédito no valor de, pelo menos

70.000.000,00 USD, sobre a empresa

que se encontrava vencido há mais de 180 dias;

w) O BES Angola detinha, em março de 2012, um crédito sobre a empresa

no valor de, pelo menos,

40.293.000,00 USD, que se encontrava vencido há mais 180 dias;

x) No segundo semestre de 2013, houve créditos detidos pelo BESA sobre o

que foram sujeitos a operações de restruturação;

y) Não avaliou, com base em demonstrações financeiras auditadas e num plano de

negócio por si testado, a situação financeira e/ou de viabilidade económica do

z) Não avaliou, com base em demonstrações financeiras auditadas e/ou num

plano de negócio por si testado, a capacidade das empresas do
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_ devedoras do BES (ainda que com o apoio do Grupo) de, no futuro, gerarem

fluxos de caixa disponíveis para liquidar a totalidade do valor dos créditos que

lhes haviam sido concedidos (pelo BES);

aa) O valor (individual) dos, créditos detidos pelo BES sobre cada uma das

empresas do cujos créditos foram analisados pela KPMG era

superior à materialidade por si definida pela KPMG âmbito e para efeitos da

auditoria às contas individuais dó BES;

bb) Não documentou nas fichas de análise de imparidade dos créditos concedidos

às empresas

quem preparou esses

papéis de trabalho;

cc) Não efetuou procedimentos de auditoria e não obteve e não analisou

informação respeitante aos créditos detidos pelo BES sobre as referidas

empresas do (que foram por si analisados) que lhe permitissem

concluir sobre a i) recuperabílidade do valor dos referidos créditos e,

cons'equentemente, sobre a sua adequada valorização (imparidade), de acordo

com as NCA pela inexistência de distorções materialmente relevantes nas

demonstrações financeiras individuais do BES relativas ao exercício de 2013,

decorrentes (individunlmente ou de forma agregada com outras distorções) da

inadequada valorização dos referidos ativos;

dd) Não obteve, relativamente aos créditos detidos pelo BES sobre as várias

empresas do (que foram por si analisados), de forma a suportar

a opinião por si emitida na Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais do BES referentes ao

exercício de 2013, prova de auditoria, apropriada e suficiente, documentada nos

seus papéis de trabalho, de suporte à asserção "valorização" do ativo;

ee) Não documentou nos seus papéis de trabalho informação que permitisse a um

revisor auditor experiente, sem conhecimento prévio do BES e do trabalho
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desenvolvido pelo auditor, compreender o julgamento por si efetuado e os

fundamentos da sua conclusão sobre a adequada valorização dos créditos

detidos pelo BES, em 31/12/2013, sobre as entidades do cuja

imparidade foi objeto de revisão);

ff) Emitiu, em 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais do BES réferentes ao

exercício de 2013, declarando que as mesmas "apresentam de forma verdadeira e

apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira do Banco

apirito Santo, SA, em 31 de deembrv de 2013, o resultado das suas operações, o

rendimento integral, os fluxos de caixa e as alterações nos capitais pro'prios no exercício findo

naquela data, em cor!formidade com as NCA's, tal como dOnidas pelo Banco de Portugal e

a informação nelas constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita".

Com a sua conduta, a Arguida violou o disposto no 519 das NTRA e no 54 da DRA

510.

Também nesta sede, contrapõe a Recorrente que. obteve prova suficiente para

suportar a adequação da imparidade registada pelo BES sobre os créditos do

No essencial, remete-se e dá por reproduzido o que se explanou supra, que se

mantém válido e intocado, não tendo sobrevindo razões que demandem inversão da

conclusão pela improcedência do argumentário expendido pela Recorrente.

Em complemento, dir-se-á, ainda como segue:

A informação (divulgada no Relatório e Contas da Rio Forte) sobre a alienação, e m
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2010, da participação da pelo valor de 380 milhões de USD, já era insuficiente

para que, no âmbito da revisão efetuada pela Arguida, com referência a 30/0912013 (ou

seja, cerca de três anos decorridos desde a data da venda anunciada), s'obre a

imparidade dos créditos detidos pelo BES sobre empresas desse grupo, a Arguida pudesse

concluir, com aceitável (ou sequer moderado) grau de segurança, pela capacidade das

referidas empresas para reembolsarem os créditos que lhes haviam sido concedidos pelo

BES.

Mais: a informação, a que a Arguida teve acesso, sobre a não concretização da venda

da ~anunciada em 2010, e stia "substituição" por uma eventual nova venda, por um

valor significativamente inferior, e ainda em negociação, a um comprador não identificado,

não poderia ter deixado de levar a Arguida a rever o seu julgamento sobre a inexistência de

indícios de prova objetiva de imparidade do valor da exposição do BES ao referido grupo.

Como é evidente — tendo em conta a larga experiência, nacional e internacional da
Recorrente, na actividade de auditoria, aciEna qualidade de ROC/Auditor — a mera
existência de um contrato de venda da ESCOM em formato draft, ainda em negociação,

sem identificação do comprador, em que não estava ainda, sequer, definido o âmbito das

empresas que iriam ser adquiridas, e em que o valor de transação previsto correspondia a

cerca de 1/3 do valor divulgado em 2010, não permitia per se concluir, com aceitável

segurança, pela •viabilidade económica do ~Mou que as empresas desse Grupo
que eram devedoras do BES teriam capacidade de, no futuro, gerar meios para fazer face

ao serviço de dívida do BES.

É pertinente a menção da Recorrente de que que a inexistência de colaterais que

garantam o reembolso de um crédito não constitui, por si só, sinal da existência de

imparidade, também é bom de ver é que, na ausência de colaterais — como era o caso dos
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créditos detidos pelo BES sobre o a conclusão sobre a inexistência de

imparidade num crédito fica estritamente dependente da obtenção de evidência sobre

capacidade do devedor para gerar fluxos de caixa para reembolsar a integralidade do

respetivo valor (incluindo o pagamento juros). Capacidade essa que a•informação referida

no ponto anterior manifestamente não permitia concluir existir.

Acresce que, como resulta dos factos provados, a Arguida linha conhecimento que:

a) Pelo menos desde 2011, não lhe foram disponibilizadas pelo BES demonstrações

financeiras (auditadas ou, sequer não auditadas) ou planos de negócios das

sociedades beneficiárias dos créditos e/ou do

b) O crédito de médio -longo prazo concedido pelo BES, em 27/10/2007, à

teve, em parte, como finalidade "rfinanciar a divida e os

juros" relacionados com a parceria estabelecida com a

c) O descoberto autorizado concedido à tinha como finalidade

"apoio à tesouraria";

d) O crédito em conta corrente concedido pelo BES à 1~1
teve, em parte, como finalidade "a liquidaç'ão do serviço

de divida da participada

e) O crédito em conta corrente concedido pelo BES à teve

como finalidade a"a liquidação de responsabilidades e liquidação do deficit

operacionar;

f) O "novõ" valor de venda da anunciado (do qual 50 milhões de USD

estavam previstos para cláusulas de claw back epr6fii loss), correspondia a cerca de

1/3 do valor de transação divulgado em 2010, o que indiciava uma

deterioração significativa do valor de negócio do Grupo;

g) Apesar de ter sido estruturado numa lógica bullet, e o cumprimento do respetivo

serviço de divida ser garantido pela

o crédito de médio -longo prazo detido pelo BES sobre a
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foi„ ern outubro de 20135, objeto de renegociação, tendo
respetivo prazo de vencimento sido prorrogado por um ano;

h) Todos os demais créditos concedidos às empresas do (que foram

objetá de análise de imparidade pela KPMG) eram de curto prazo e foram,

entre 2011 .e 2013, objeto de sucessivas renovações, nalguns casos

acompanhadas, ao longo desse período,' por aumentos, significativos do respetivo

valor;

1) 0.BESA detinha, em 2012, créditos sobre empresas do MeeMentre as

quais a em situação de

incumprimento;

j) No' segundo semestre de 2013 houve créditos detidos pelo BESA sobre

sociedades do que foram objeto de operações de

restruturação.

Donde, a Recorrente estava a par de uma panóplia de factos que não só suscitavam

dúvidas sobre a solidez da situação financeira do como indiciavam a falta de

capacidade das entidades desse Grupo devedoras do BES para gerarem fluxos de caixa

suficientes para fazer face ao serviço de divida desse Banco.

O facto de, não obstante ter sido estruturado numa lógica bullet, e o cumprimento do

respetivo serviço de divida ser garantido pela o

crédito de médio -longo -prazo detido pelo BES sobre a ter sido, em

outubro de 2013, objeto de renegociação (tendo respetivo prazo de vencimento sido

prorrogado por um ano) constituía_ alis„ um claro indício da existência de imparidade

nessas exposições.

Donde, pélo menos enquanto a venda da não fosse efetivamente

concretizada, e a informação sobre os respetivos pressupostos e condições divulgados e
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por si analisados (nomeadamente no que se refere à situação financeira do adquirente e

respetivas intenções relativamente aos negócios do a Arguida, de forma a

poder conduir, com aceitável grau de segurança, sobre a adequada valorização (imparidade)

dos créditos detidos pelo BES sobre as várias empresas do não podia ter

deixado de obter (e analisar) informação adicional que suportasse a capacidade das

referidas empresas (ainda que com o apoio do Grupo) de, no futuro, gerarem fluxos de

caixa disponíveis para liquidar a totalidade do valor dos créditos que lhes haviam sido

concedidos pelo BES.

O que, porém, a Arguida não acautelou, porquanto: i) não obteve e não avaliou com

base em demonstrações financeiras auditadas (ou, sequer, não auditadas) e/ou num plano

de negócio por si testado, a situação financeira e/ou de viabilidade económica do Grupo

ü) não obteve e não avaliou com base em demonstrações financeiras auditadas

(ou, sequer, não auditadas) e/ou num plano de negócios por si testado, a capacidade das

empresas do~levedoras do BES (ainda que com o apoio do Grupo) de, no

futuro, gerarem fluxos de caixa disponíveis para liquidar a totalidade do valor dos créditos

que lhes haviam sido concedidos (pelo BES).

A este propósito refira-se que, cerca de três meses depois, o risco existente, e que a

Arguida não mitigou (para efeitos de formulação de um juízo consciente e fundado sobre a

inexistência de imparidade adicional a registar sobre tais créditos), materializou-se:

i. Em reunião do Conselho de Administração do BES havida em 24 de julho de

2014 — ou seja, cerca três meses após a Arguida ter emitida a sua opinião

sobre as demonstrações financeiras individuals do BES -, foi apresentado e

discutido um documento intitulado "Estimativa perda potencial para o BES derivada do

incumpimento do GES", no qual se referia ter o ,BES recebido contas não
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auditadas da que apresentavam uma situação liquida consolidada

de 500 milhões de USD negativos. (cf. Es, n36-3246; 3247-3250, 3251-3254)

O BES aprovou e divulgou., no dia 29/08/2014, o relatório e contas intercalar

Consolidado e Individual relativo ao 1.° semestre de 2014, no qual fez constar a

seguinte informação: "(..) Existe uma exposição bruta de 297M€ relativa ao Grupo
que, se,gundo itormafãoprestadapelo Grupo Espirito Santo terá sido vendido, através

de um processo que ainda não se encontra encerrado, mas com conclusão prevista para breve. Esta

exposição foi °Wet° de uma provisão na parte não coberta por colaterais no

montante de 239Me". (cf. fls. 1886-2057, maxim fls. 1890v)

Sendo que, segundo a infOrmação prestada pela Arguida à equipa de inspeção

do CNSA (maxime, através de e-mail datado de 24.02.2016 — cf. fls. 3109 e ss dos
autos, maxime fls. 3114), o referido registo da imparidade sobre os créditos do BES

sobre a 1M prendeu—se com o facto de "[Lilo pen'odo de fecho de contas do BES do

primeiro semestre de 2014, que ocorreu desde o final de junho até final de fulho de

2014, para além de dúvidas quanto à data de concretização da venda da
entidade, surgiram também dúvidas quanto aos terinos essa venda poderia

wr a set concluída, existindo infirmações de fontes internas do Banco de que o

comprador .não iria assumir a divida da perante o BES Foi neste contexto

que, já no final do primeiro semestre de 2014, o Conselho de Administração do BES julgou
necessário considerar o crédito da como estando em, imparidade,

tendo reconhecido uma perda pelo valor total do crédito após a dedução dos

colaterais existentes".

Por outro lado, sendo certo, como refere a Arguida, que "[o] objectivo de uma auditoria

às demonstrações financeiras não é emitir uma opinião específica crédito a crédito ou

rúbrica a nibrica", não lhe assistç razão quando, com vista a sustentar a suficiência da

prova de auditoria pela mesma obtida sobre a adequada valorização dos créditos do Grupo
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refere que o "objectivo não era obter nem ,garantia absoluta (pois tal não existe no contexto

normativo de auditoria), pen, obter garantia aceitável daquele crédito em especifico

mas sim sobre as contas como um todo."

Na opinião profissional do revisor/auditor sobre as demonstrações financeiras de

uma entidade, a expressão "apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos

materialmente relevantes?' significa que ele obteve urna segurança aceitável acerca das

demonstrações financeiras estarem isentas de distorções materialmente relevantes.

Sendo que, lals demonstrações financeiras estão distorcidas de forma materialmente relevante

quando contêm omissões ou distorções cujo efeito, individual ou agregado. é
suficiente para que não constituam uma apresentação adequada. em todos os

aspectos materialmente relevantes, em conformidade com a estrutura de relato
financeiro adoptada e, consequentemente, influenciem as decisões económicas dos seus utilkadores." -

cf. §2 do Apêndice à DRA 320.

Assim,."o revisor' aueütor planeia os procedimentos a aplicar 3 um saldo de conta

ou grupo de contas ou classe de transacções de modo a obter uma segurança aceitável de
identificação dos distorções que está convicto de que poderão ser, quando
agregadas com as dos demais saldos de contas ou grupos de contas ou classes de

transacções, materialmente relevantes para as demonstrações financeiras tomadas

como um toda baseado no seu Adz° profissional preliminar acerca da materialidade."

- cf. §31. do Apêndice à DRA 320.

Sucede 'que "[a] materialidade é determinada não apenas para estabelecer os procedimentos de

revisão1 auditoria como também para avaliar os resultados desta À medida que os procedimentos

vão sendo executados, as diferenças de reviso/auditoria vão sendo acumuladas para

efeitos de apreciação final, a despeito de tais diferenças individualmente excederem ou não o nível
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determinado para cada conta ou ,grupo de contas ou classe de transacções" — cf. 534 do Apêndice à

DRA 320.

Pelo que "[aio avaliar se as demonstraçõesfinanceiras estão adequadamente apresentadas em todos

os aspectos materialmente relevantes, em colformidade com a estrutura de relato adoptada, o

revisor/auditor deve agregar todas as distorções que a entidade não corrigir, de

modo a dar-lhe possibilidade de considerar se o seu efeito agregado torna as
demonstrações financefros distorcidas. tornados como um — cf. 546 do

Apêndice à DRA 320.

Por conseguinte, para que a Arguida pudesse avaliar e concluir, com aceitável grau de

segurança, que as demonstrações financeiras individuais do BES estavam, como urn todo,

isentas de distorções materialmente relevantes, não poderia naturalmente deixar de obter

um nível também aceitável de segu'rança quanto à inexistência de distorções sobre os saldos

de contas, de valor material, por si testados, de que o "crédito a clientes" (onde se

encontravam relevados os créditos do BES sobre o constituía exemplo.

Para atingir tal desiderato, naturalmente que, no âmbito da execução dos

procedimentos (substantivos) efetuados (sob uma amostra de créditos selecionados pela

Arguida) com vista a apurar a existência de distorções sobre a valorização desse ativo

(maxim, no âmbito da 'revisão da imparidade individual dos créditos compreendidos na

referida carteira) a Arguida não poderia deixar de obter prova de auditoria que permitisse

concluir, com aceitável (elevado, embora não absoluto) grau de segurança, pela inexistência

de tais distorções.

Pelo que, de forma a obter prova de auditoria, apropriada e suficiente, para suportar

a sua opinião, a Arguida não poderia deixar de obter prova de auditoria que lhe permitisse

concluir com um nível aceitável (elevado, embora não absoluto) de segurança sobre a
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inexistência de distorções sobre a valorização de cada um dos créditos incluídos na amostra

que foi por si selecionada e objeto de análise, como era o caso dos créditos detidos pelo

O que, todavia, como resulta dos factos provados e ficou supra çlemonstrado, a

Arguida não fez.

De referir ainda que, independentemente de, como alega a Arguida, os créditos do

BES sobre o poderem representar cerca 0,4% do valor global da carteira

de crédito do BES, (a) o valor individual e global desses créditos (que, em 31/12/2013, era

superior a 181 milhares de euros) era, â luz do nível de materialidade de execução (que era

de € 7.500.000,00), definido pela Arguida no âmbito e para efeitos dessa auditoria,
material (b) tais créditos poderiam conter distorções materiais (quer à .luz da

materialidade de execução, quer à luz da materialidade global definida pela Arguida — que

era de €10.000.000,00) sobre a sua valorização, que (i) a serem detetadas e corrigidas (pelo

BES, por via de ajustamentos) teriam impacto material no balanço e nos resultados

individuais do BES (ii) a não serem corrigidas, a Arguida teria de avaliar o respetivo

impacto na sua opinião, maxime a necessidade de incluir uma reserva por desacordo sobre a

valorização desse ativo.

Evidência disso é que, como supra referido, o BES aprovou e divulgou, no dia

29/08/2014, o relatório e contas (consolidado e individual) intercalar Consolidado e

Individual relativo ao 1.° semestre de 2014, no qual fez constar a seguinte informação:

..) Existe uma exposição bruta de 297M€ relativa ao que, segundo

informa,ão prestada pelo Grupo Espirito Santo, terá sido vendido, através de um processo que ainda não se

encontra encerrado, mas com conclusão prevista para breve. ,Esta exposição foi objeto de uma

provisão na parte não coberta por colaterais no montante de 239M€". (cf. fls.  1886-2057,

maxime fls. 1889-1890v)
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Pelo que, tendo a Arguida, com base no nível de materialidade por si definido,

incluído esses créditos na amostra por si selecionada (para efeitos de revisão de

imparidade), não poderia a ,Arguida ter deixado efetuar procedimentos e obter e analisar

informação que permitisse reduzir, a urn nível aceitavelmente baixo, o risco de existência de

distorções sobre a valorização imparidade) desses créditos.

Por ultimo importa ainda referir que, embora a (elevada) dimensão e/ou

representatividade da amostra da carteira de crédito do BES selecionada e analisada pela

Arguida (num total de 1.940 clientes, que permitiu uma cobertura global de 72% da

carteira de crédito), e por esta referida, a este propósito, na sua defesa,. constituísse um

passo importante para reduzir o risco de auditoria (maxime, o risco de não deteção de

distorções materiais, individualmente ou de forma. agregada com outras distorções), a um

nível aceitavelmente baixo, a maior extensão dos procedimentos substantivos efetuados

não exonera o auditor de, no âmbito da execução desses procedimentos, obter prova de

auditoria, apropriada e suficiente, de suporte à asserções subjacentes às demonstrações

financeiras (in casu, a valorização).

A redução do risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo opera não apenas

através da adequada extensão, profundidade e oportunidade dos procedimentos de

auditoria realizados, mas também e sobretudo através da fiabilidade e relevância da prova

de auditoria obtida em resultado da execução desses procedimentos.

Sendo que, como esclarece a ISA 200, §A27: "(...) O julgamento profissional nib
deve ser usado como justificação para decisões que não _se41.112 suportadas pelos

factos e citcunstâncias do trabalho ou por prova. de auditoria suficiente e
apropriada." .

Improcede, por isso, o argumentário invocado pela Recorrente.

1015



4 4 4
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

1° Juízo -31
Pr.Do Município, Ed Ex -Escola Prática de Cavalaria

2005-345 Santarem •
Telef: 243090300 Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao®tribunais.org.pt

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

C. Do dever do auditor, previsto na DRA 700, de emitir urna opinião com reservas
or limitação de âmbito ou por desacordo) nos casos em que não lhe seja possível

obter prova de auditoria apropriada e suficiente sobre determinado tema material
ou nos casos em que obtenha prova de urna distorção material na informação
auditada

Como é sabido, a opinião do auditor pode conter reservas por limitação de âmbito, de

um lado, ou por desacordo, de outro, sendo que, mantém-se válido o que acima se

preconizou quer sobre a natureza de infracção permanente aqui ern causa, quer sobre a

unificação dos actos parcelares das sucessivas violações do mesmo dever legal.

Para melhor compreensão face à extensão da matéria de facto, esclarece-se que a

infracção permanente aqui em causa respeita à omissão de reserva, por limitação de âmbito,

com o «crédito a clientes» e imóveis da subsidiária BESA. No que concerne à dimensão da

infracção permanente que se projecta, de outro lado, na violação do dever de emitir uma

opinião com reserva por desacordo, está em causa a sobrevalorização do imóvel Terreno em

Sangano, relevado no balanço do BESA e objecto de consolidação nas contas atinentes ao

exercício de 2012.

Assim, em consonância com o que antecede, está aqui em causa, o seguinte conjunto

de actos iniciado na auditoria às contas consolidadas do exercício de 2012, revisão limitada

2013, cessando na auditoria do exercício de 2013 (corn emissão da certificação legal das

contas em 9 de Abril de 2014): i) crédito BESA, omissão de reserva por limitação de âmbito

(factos 200-289 da decisão recorrida); omissão de reserva por limitação de âmbito com reporte

aos juros BESA (factos 299-317 da decisão recorrida); iii) terreno em sangano, omissão de reserva por

desacordo (factos 370-388 da decisão recorrida); iv) conjunto de imóveis no valor de 11.911.244 AOA,

omissão de reserva por limitação de âmbito (factos 389 a 414 da decisão recorrida); crédito BESA,
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na revisão limitada, omissão de reserva por limitação de âmbito (factos 558-587); Vi.) imóveis

BESA, conjunto de imóveis no valor de 11.991.244 AOA, omissão de reserva por

limitação de âmbito (factos 753-779).

Vejamos.

Cram BESA,omissão de reserva por limitação de âmbito (factos 200-289 da decisão recorrida)

Dispõe o artigo 44.°, n.° 3, do EOROC (na redação aplicável à data dos factos)

"A certificação legal das contas deve concluir exprimindo uma opinião com ou sem reservas, uma

escusa de opinião, uma opinião adversa, com ou sem êttfases, de acordo com as modalidades definidas

nas normas de auditoria em vigor".

De acordo com os parágrafos 22, 29, 30, 36 e 37 da DRA 700:

"Relatóri- Revisão/Auditoria Modificado

Situações Modificativas

22. 0 relatório de revisão/ auditoria pode ser modificado por matérias que não afectam a opiniãó e

por matérias que a *clam, podendo ambas coexistir num mesmo relatório. As matérias que não

afectam a opinião dão lugar a Infuses; as que afectam a opinião dão lugar ou (a) a uma opinião

qualificada (com reservas), ou (b) a uma escusa de opinião, ou (c) a uma opinião adversa. (..)

29. Um revisor/ auditor pode não estar em condições de. expressar uma opinião sem reservas quando

existe alguma das circunstâncias seguintes e, no seujulgamento, o feito da matéria é ou pode ser

materialmente relevante :para as demonstrações financeiras:

a) limitações no âmbito do exame;

(..)
As circunstâncias descritas em a) podem dar lugar a uma opinião com reservas por limitação de

âmbito ou, em casos extremos, a uma escusa de opinião; (...)
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30. 0 revisor/ auditor expressa uma opinião com reservas por limitação de âmbito quando existam

limitações do âmbito da revisãol auditoria cujos efeitos, no seu entender, têm ou podem vir a ter

importância signOcariva na informação proporcionada pelas demonstraçõesfinanceiras.

36. Uma limitação de âmbito pode, por vees, ser imposta pela própria entidade, por exemplo

quando esta impeça o revisor/ auditor de aplicar procedimentos que ele considere indispensáveis ou

exclua do seu trabalho determinadas contas el ou classes de transacções. Quando a limitação seja de

tal significado ou extensão que poderia levar o revisor/auditor a expressar uma escusa de opinião, a

situação é normalmente debatida com o órgão de gestão e o revisor/auditor poderá não aceitar este

trabalho limitado como um exame integral, a não ser que este lhe seja exigido por lei. O

revisor/auditor também não aceitará um trabalho de revição1 auditoria quando a limitação afectar o

cumprimento dos seus deveres profissionais.

37. Uma limitação de âmbito pode também ser imposta pelas circunstâncias ou surgir quando:

- no entendimento do revisor/ auditor, os registos contabilístkos ou a documentação de suporte se/am

inadequados ou o sistema de controlo interno seja inexistente ou inefica e ele não possa abler prova

apropriada e suficiente através de qualquer -procedimento de revisão/ auditoria; ou

- o revisor/auditor se veja inibido de aplicar procedimentos que considere indispensáveis e não

possam ser substituídos porprocedimentos alternativos. ( ..)"

Segundo o disposto no 550 da DRA 700:

"A presente DRA aplica-se também ao relatório de revisão/auditoria das contas consolidadas com

as adaptações necessárias. . . )"

A DRA 701 (Relatório de Auditoria Elaborado por Auditor Registado na CMVM

sobre informação anual) estabelecia, nos respetivos §5, §6, 510, §12 e §16, o seguinte:

"5. A presente Directrk de Revisão/Auditoria (DRA) tern como objective principal proporcionar

ao revisor' auditor orientação sobre a elaboração do seu relatório, de forma a dar cumprimento aos

seus deveres como auditor registado nos aspectos específicos exigidos pelo Código dos "VM.
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6. Esta orientação complementa a DRA 700 'Relatório de Revisão/ Auditoria' e, sempre que os

documentos de prestação de contas incluam krformação financeira prospectiva, a DRA 810

'Revisão/ Auditoria da Informação Financeira Prospectiva' ( . . )

10. 0 relatório de auditoria e a certjficação legal das contas podem ser consubstanciádos num só

documento quando o auditor registado é simultaneamente o revisor oficial de contas eleito ou

designado.

RELATÓRIO DE AUDITORIA MODIFICADO

12. Para além das situações modOcativas contempladas na DRA 700, acrescem as seguintes

situações:

a) a não concordância da informação financeira constante do relatório de gestão com a contida nos

restantes documentos de prestação de contas, deve dar lugar a uma reserva por desacordo;

b) a inexistência de qualquer das qualidades exrgidas pelo Código dos V1Y1 deve dar lugar a uma

reserva por desacordo ou a uma opinião adversa. (..)

APLICAÇÃO As CONTAS CONSOLIDADAS

16. A presente DRA aplica-se também aos relatórios dos auditores registados sobre documentos de

prestação de contas consolidadas, devendo ser seguido o modelo de relatório que consta do Apêndice

III."

Revertendo aos factos, logrou apurar-se que:

a) A Arguida definiu, no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas de 2012 do BES, um nível de materialidadè global de €

22.000.000,00;

b) A Arguida definiu, no âmbito da conceção do seu plano da auditoria sobre as

demonstrações financeiras consolidadas de 2012- do BES, o BESA como um

componente significativo do Grupo BES, por considerar tratar-se . de um

componente com importância financeira individual para o Grupo BES;
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c) O valor da rubrica "Crédito a Clientes" do balanço do BESA que foi considerado

pelo BES na preparação das respetivas demonstrações financeiras consolidadas

era de 5.262.662 milhares de euros;

d) A Arguida tinha conhecimento de que não havia sido possível obter, no âmbito da

auditoria sobre o componente BESA, informação (prova de auditoria) que

permitisse concluir sobre a adequada valorização, de acordo com as /IRS, do

"crédito a clientes" desse componente que foi relevado na rubrica "crédito a

clientes" do balanço conso.lidado do BES.

e) A Arguida não incluiu — devendo ter incluído - uma reserva (por limitação de
âmbito) na opinião por si emitida na Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2012, decorrente de não ter sido possível obter informação (prova de

auditoria), apropriada e suficiente, para concluir sobre i) a adequada valorização,

de acordo com as /FRS, do "crédito a clientes" do BESA que foi relevado na

rubrica "crédito a clientes" do balanço consolidado do BES, ii) os efeitos,ao nível

das demonstrações financeiras consolidadas do BES, dos ajustamentos que

poderiam ter-se revelado necessários caso a referida informação tivesse sido

obtida e analisada..

f) A Arguida KPMG emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das

Contas e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas

do BES referentes ao exercício de 2012, sem incluir a referida reserva na sua

opinião.

Mais se apurou que a Recorrente agiu livre e deliberadamente, bem sabendo que

(i) A KPMG Angola definiu, no âmbito e para efeitos da auditoria sobre o

"componente BESA", os seguintes níveis de materialidade: i) Materialidade (do

1020



Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
Juízo — J1

Pr.Do Município, Ed Ex -Escola Pratica de Cavalaria
2005-345 Santarem

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

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

componente): 12.095.000,00 USD; 11) Materialidade de exécução (do

componente): 9.069.000,00 USD;

(i¡) Definiu, no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas de 2012 do BES, um nível de materialidade global de €
22.000.000,00;

(iii) Definiu, no âmbito da conceção do seu plano da auditoria sobre as
demonstrações financeiras consolidadas de 2012 do BES, o BESA como um

componente significativo do Grupo BES, por considerar tratar-se de um

componente corn importância financeira individual para o Grupo BES;

(iv) O valor da rubrica "Crédito a Clientes" do balánço do BESA que foi considerado

pelo BES na preparação das respetivas demonstrações financeiras consolidadas

era de 5.262.662 milhares de euros;

(v) A KPMG Angola identificou a inadequada valorização (imparidade) do crédito a

clientes do BESA como um risco significativo de distorção material;

(vi) A equipa de trabalho de campo e a KPMG Angola não tiveram acesso, no âmbito

e para efeitos da revisão efetuada sobre a carteira de crédito do BESA com vista a

concluir sobre a adequação da imparidade registada por esse banco (para efeitos

de reporte ao BES, de acordo com as IFRS), a informação e/ou documentaçãó,

relativa às operações (incluindo garantias) e mutuários dos créditos analisados, que

era necessária para avaliqf e poder concluir sobre a adequação da imparidade

registada sobre o crédito concedido, de acordo com as IFRS (IAS 39);

(vii)Concluiu, com base em declarações prestadas pela Comissão Executiva è pela

Área de Risco do BESA à KPMG Angola, pela adeqUada valorização (imparidade)

do crédito a clientes do "componente BESA";

(viii) Não obteve, por si e/ou através da KPMG Angola, prova de auditoria, apropriada

e suficiente, de suporte à adequada valorização, de acordo com as normas

internacionais de contabilidade (IFRS/IAS 39), do "crédito a clientes" do
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componente BESA, com referência a 2012: i) quer porque a informação não

disponibilizada pelo BESA à equipa de trabalho de campo e à KPMG Angola, no

âmbito e para efeitos da revisão efetuada sobre a respetiva carteira de crédito, era

necessária para avaliar e poder concluir sobre a adequação do valor da imparidade

• registada por esse banco (para efeitos de reporte ao BES), quer porque as

declarações prestadas pela Comissão Executiva e Area de risco do BESA (à

KPMG Angola) e a revisão analítica efetuada sobre os indicadores de risco do

BESA não eram suficientes para reduzir o risco de auditoria a um nível

aceitavelrnente baixo;

(ix) Não obteve, por si e/ou através da KPMG Angola, prova de auditoria, apropriada

e suficiente, que permitisse concluir pela (in)existência de distorções

materialmente relevantes sobre as asserções "existincid', "intgrakdade" e "direitos e

obrigações" do "crédito a clientes" do componente BESA: i) quer porque não foi

possível aceder, relativamente a créditos com uma dimensão material, nuns casos

os contratos celebrados com os mutuários e, noutros casos, informação sobre as

condições da sua renovação; quer porque não foram efetuados procedimentos

de confirmação externa dos saldos reconhecidos pelo BESA ill) nem reAizadas

outras análises sobre os fluxos financeiros associados aos créditos concedidos

(desembolsos e reembolsos) que permitissem concluir sobre o saldo em dívida em

31/12/2012;

(x) Não induiu uma reserva (por limitação de âmbito) na opinião por si emitida na

Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria Sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012, decorrente de

não ter sido possível obter e analisar informação que permitisse concluir sobre (i)

a adequada valorização, de acordo com as IFRS, do crédito a clientes do BESA

que foi relevado na rubrica "crédito a clientes" do balanço consolidado do BES,

os efeitos, ao nível das demonstrações financeiras consolidadas do BES, dos
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ajustamentos que poderiam ter-se revelado necessários caso a referida informação

tivesse sido obtida e analisada;

(xi) Emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2012, afirmando que estas"apresentam de forma verdadeira e apropriada em

todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do ÉES, o resultado

consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as alterações no capitais

próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa dessa entidade, em conformidade com as

IFRS, tal como adoptadas na União Europeia e a informação nelas constante é completa,

verdadeira, atual, clara, objetiva e licita".

Encontram-se verificados os elementos,- objetivos e subjectivos, da norma

infracional.
Omissão de reserva por limitação de âmbito corn reporte aos juror RESA (factos 299-317 da decisão recorrida)

Dão-se por reproduzidos os preceitos que antecedem.

Com pertinência, adita-se o seguinte:

De acordo com o disposto no §50 da DRA 700:.

"A :presente DRA aplica-se também ao relatório de nvisão1 auditoria das contas consolidadas com

as adaptações necessárias. . . )"

A DRA 701 (Relatório de Auditoria Elaborado por Auditor .Registado na CMVM

sobre informação anual) estabelecia, nos respetivos §5, §6, §10, §12 e §16, o seguinte:

"5. A presente Directrk de Revisão/Auditoria (DRA) tem como objective principal proporcionar

ao revisor/ auditor orientação sobre a elaboração do seu relatório, de forma a dar cumprimento aos

seus deveres como auditor registado nos aspectos específicos exigidospelo Código dos VM.
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6. Esta orientação complementa a D.RA 700 'Relatório de Revisão/Auditoria' e, sempre que os

documentos de prestação de contas incluam informação financeira prospectiva, a DRA 810

'Revisão/ Auditoria Si Informação Financeira Prospectiva' ". ( ..)

10. 0 relatório de auditoria e a certificação legal das contas podem ser consubstanciados num só

documento quando o auditor registado é simultaneamente o revisor oficial de contas eleito .ou

designado.

RELATÓRIO DE AUDITORIA MODIFICADO

12. Para além das situações modificativas contempladas na DRA 700, acrescem as seguintes

situações:

a) a não concordância da informação financeira constante do relatório de gestão com a contida nos

restantes documentos de prestação de contas, deve dar lugar a uma reserva por desacordo;

b) a inexistência de qualquer das qualidades exigidas pelo Cago dos VM deve dar lugar a uma

reserva por desacordo ou a uma opinião adversa. (...)

APLICAÇÃO AS CONTAS CONSOLIDADAS

16. Apresente DRA aplica-se também aos relatórios dos auditores registados sobre documentos de

prestação de contas consolidadas, devendo ser seguido o modelo de relatório que consta do Apêndice

III."

No acervo de factos, demonstrou-se que:

a) A Arguida tinha conhecimento de que, no âmbito da auditoria sobre o

componente BESA, não foi possível obter e analisar informação (prova de

auditoria) que permitisse testar e concluir sobre a razoabilidade do montante dos

proveitos de crédito reconhecidos pelo BESA e relevados na rubrica "juros e

rendimentos similares" da demonstração de resultados consolidados do Grupo

BPIS pelo valor de 549.337 milhares de euros;

b) A Arguida não incluiu devendo ter incluído - uma reserva (por limitação de

âmbito) na opinião por si emitida na Certificação Legal das Contas e Relatório de
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Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2012, decorrente de não ter sido possível obter e analisar informação

que permitisse concluir sobre i) a razoabilidade do montante dos proveitos de

crédito reconhecidos pelb BESA e relevados na rubrica "juros e rendimentos

similares" da demonstraç.ão de resultados consolidados do Grupo BES pelo valor

de 549.337 milhares de euros, ii) os efeitos, ao nível das demonstrações

financeiras consolidadas do BES, dos ajustamentos que poderiam ter-se revelado

necessários caso a referida informação tivesse sido obtida e analisada.

c) A Arguida emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e

Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES

referentes ao exercício de 2012, sem incluir a referida reserva na sua opinião.

Mais se apurou que a Recorrente atuou livre e deliberadamente, bem sabendo que

(i) O BES reconheceu, na rubrica "juros e rendimentos similares" da respetiva

demonstração de resultados consolidados, com referência a 31/12/2012,

proveitos do período (P&L) associados ao crédito a clientes do "componente

BESA", no valor de 549.337 milhares de euros;

(ii) A KPMG Angola não efetuou procedimentos de auditoria, nem obteve

informação, que permitissem ultrapassar, para efeitos da auditoria sobre as

demonstrações financeira consolidadas do BES., a falta de informação de

suporte, .suficiente e apropriada, para concluir acerca .da razoabilidade dos

Proveitos de Crédito reconhecidos pelo BESA em resultados do exercício, que

iria dar lugar [e deu] a uma reserva no parecer do auditor independente da

ICPMG Angola sobre as demonstrações• financeiras do BESA referentes a
2012.

(iii) A equipa de trabalho de campo e a ICPMG Angola não conseguiram, no

âmbito da auditoria efetuada sobre o componente BESA com referência a
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2012 (para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeira consolidadas

do BES), obter informação de suporte, suficiente e apropriada, para testar e

conduit sobre a razoabilidade do montante de proveitos de 'crédito

reconhecidos pelo BESA nos resultados do exercício de 2012, para efeitos da

auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES;

(iv) O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo e à KPMG Angola

informação sobre a sua carteira de crédito com desagregação, relativamente a

cada crédito individual, entre valor de crédito e juros, vencidos e vincendos;

(v) O BESA não disponibilizóu à equipa de trabalho de campo e à KPMG Angola

informação sobre o detalhe dos juros a receber por contrato do crédito,

compreendendo i) as operações de crédito a que respeitavam, a respetiva

taxa de juro, o montante do crédito, iv) datas de pagamento dos juros e v)

informação sobre o vencimento;

(vi) A. equipa de trabalho de campo e a KPMG Angola não conseguiram, face à

não disponibilização pelo BESA da informação referida nos pontos 305 e 306

dos factos provados, efetuar o recálculo (teste substantivo) do juro corrido

associado à carteira de crédito do BESA, conforme planeado pela KPMG

Angola;

(vii) A equipa de trabalho de campo e a KPMG Angola não efetuaram o recálculo

(teste substantivo) do juro reconhecido em resultados associado à carteira de

crédito do BESA, nem outros procedimentos alternativos de detalhe;

(viii) A realização, pela equipa de trabalho de campo e/ou pela KPMG Angola, de

testes de detalhe para aferir a exatidão do valor do juro associado à carteira de

crédito do BESA, entre os quais o recálculo do valor do juro, era necessária

para obter prova de auditoria, apropriada e suficiente, sobre a adequação i) do

montante do juro corrido reconhecido pelo BESA no respetivo balanço

(asserções "existência", "integralidade" e "direitos e obrigações") e ü) do
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montante dos juros reconhecidos pelo BESA nos respetivos resultados do

exercício (asserções "existência", "integralidade" e "mensuração");

(ix) O valor dos proveitos de créditó (juros) recónhecidos pelo BESA, na respetiva

demonstração de resultados do exercício de 2012 (remetida ao BÉS para efeito

de consolidação), era (significativamente) Superior à materialidade global

definida pela KPMG no â'rnbito e para efeitos da auditoria sobre ás

' desmonstrações financeiras consolidadas de 2012 do BES;

(x) Não obteve, por si e/ou através da KPMG Angola, prova de auditoria de

suporte à adequação do montante do juro reconhecido pelo BESA nos

respetivos resultados do exercício (remetidos ao BES para efeitos de

consolidação);

(xi) Emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria e sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES

referentes ao exercício de 2012, afirmando que estas "apresentam de forma

verdadeira e apropriada, em todos os apectos materialmente relevantes, a posição financeira

consolidada do BES, o resultado consolidado das suas operações, o rendimento integral

• consolidado, as alterações no capitais próprios consolidados, e os fluxes consolidados de caixa

dessa entidade, em conformidade com as 1FRS;

(xü) Não incluiu uma reserva (por limitação de âmbito) na opinião por si emitida na

Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012, decorrente dé

não ter sido possível obter e analisar informação que permitisse concluir sobre

i) a razoabilidade do montante dos proveitos de crédito reconhecidos pelo

BESA e relevádos na rubrica "juros e rendimentos similares" da demonstração

de resultados consolidados do Grupo BES. pelo valor de 549.337 milhares de

euros, os efeitos, ao nível das demonstrações financeiras consolidadas do
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BES, dos ajustamentos que poderiam ter-se revelado necessários caso a

referida informação tivesse sido obtida e analisada.

Terreno em sangano, omissão de reserva por desacordo (factos 370-388 da decisão recorrida)

O artigo 41.° do EOROC, dispunha, ã data da prática dos factos, que: "A actividade de

auditoria integra os exames e outros serviços relacionados com as contas de empresas ou de outras entidades

efectuados de acordo com as normas de auditoria em vigor, compreendendo:

a) A revisão legal de contas exercida em cumprimento de disposição legal e no contexto dos

mecanismos de fiscalkação das entidades ou empresas objecto de revisão em que se impbe a

•designação de um revisor oficial de contas;

b) A auditoria às contas exercida em cumprimento de disposição legal, estatutária ou contratua4

c) Os serviços relacionados com os referidos nas alíneas anteriores, quando tenham uma finalidade ou

um âmbito específicos limitados."

De acordo com o disposto no artigo 44.°, n.° 3 do EOROC:

"A certificação legal das contas deve concluir exprimindo uma opinião com ou sem reservas, uma

escusa de opinião, uma opinião adversa, com ou sem ênfases, de acordo com as modalidades definidas

nas normas de auditoria em vigor."

Têm, ainda, aplicação os preceitos acima convocados como sejam o artigo 8.°,

número 1, alínea c) do CdVM, 245.°, número 1. do CdVM, 244.°, número 1 alínea d) e

artigo 245.°, número 1, alinea b) daquele diploma, conjugados com o disposto no artigo

44.°, número 10 do EOROC e parágrafos 6, 22, 30, 32, 35 e 50 da DRA 700 e artigo 3.°,

número 1 do Regulamento CMVM n.° 6/2009.

Cotejando o acervo de factos demonstrado, verifica-se que
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a) O BESA relevou, na rubrica "Ativos Não Correntes Detidos para Venda" do seu

balanço (elaborado segundo as IFRS, remetido ao BES para consolidação), com

referência a 31/12/2012, pelo valor de 40.000 milhares de USD (30.316 milhares

de euros, considerando a taxa de câmbio EUR/USD: 1,31940) um imóvel

designado"Terreno em Sangano".

b) O imóvel "Terreno em Sangano", foi relevado pelo BES na rubrica "Ativos .Não

Correntes Detidos Para Venda"do seu balanço consolidado referente ao exercício de

2012.

c) O imóvel em causa não dispunha, a 31/12/2012, de licença de construção nem de

projeto de construção aprovado, não tendo sido iniciada, no mesmo, a essa data,

qualquer construção.

d) O imóvel "Terreno em Sangano" foi, em 27/11/2012, a pedido da BESACTIF,

objeto de avaliação pela Proprime".

e) De acordo com relatório de avaliação elaborado pela "Proprime", com referência

a 27/11/2012: (i) o "valor de mercado atual do imóvel" (à data da avaliação),

tendo ern conta o seu estado e uso atual, era de 2.100.000,00 USD; (ü) o "valor de

mercado potencial" do imóvel, no pressuposto de ser possível executar o projeto

considerado no cenário de uso alternativo utilizado para avaliação, era de

66.094.177,00 USD.

,f) Tendo por base o relatório de avaliação elaborado pela "Proprime", a diferença

entre o, valor pelo qual o imóvel "Terreno em Sansano" se encontrava, a

31/12/2012, relevado no balanço do BESA (40.000 milhares de USD), e o

respetivo "valor de mercado atual" (à data da avaliação), era de 37.900 milhares de

USD.

g) A 30/12/2012 o "Terreno em Sangano" foi objeto de avaliação pela "Valor de

Mercado".

h) De acordo com relatório de avaliação elaborado pela "Valor de Mercado", com

referência a 31/12/2012:
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- o "valor de mercado atual" do imóvel (à data da avaliação), com base nos

pressupostos assumidos e a percentagem de obra reali7ada, era de 1.420.000,00

USD;

- o "valor de mercado potencial" do imóvel, após projeto aprovado, e de acordo

com o método do valor residual ou discounted cash flows, era de 59.937.500,00 USD.

i) Tendo por base o relatório de avaliação elaborado pela "Valor de Mercado", a

diferença entre o valor contabilistico do imóvel "Terreno em Sangano" (40.000

matures de USD) e o respetivo valor de mercado atual (à data da avaliação), era

de 38.580.000,00 USD.

j) A Arguida não recebeu outra informação, para além dos relatórios de avaliação

supra referidos sobre o referido terreno, que comprovasse a quantia recuperável

do valor escriturado de 40.000 milhares de USD, relevado no balanço do BESA.

k) Tendo por base o "valor de mercado atual" 'atribuído pela "Valor de Mercado" e

pela"Proprime", o valor pelo qual o imóvel "Terreno em Sangano" se encontrava,

a 31/12/2012, relevado no balanço do BESA, apresentava, de acordo com as

IFRS, uma imparidade no montante de, pelo menos, 37.900 milhares de USD,

porquanto não existiam quaisquer obras em curso, nem licença de construção e

projecto aprovado que justificassem possíveis adiantamentos e direitos a receber.

1) A referida imparidade constituía uma distorção ao nível das demonstrações

financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012, e o seu valor era

superior ao nível de materinlidade global definido pela KPMG no âmbito e para

efeitos da auditoria sobre as referidas demonstrações financeiras (€
22.000.000,00).

m) A Arguida tinha conhecimento dos factos supra descritos.

Todavia, como também resultou provado:

i) a Arguida não incluiu — devendo ter induído, uma reserva (por limitação de
âmbito) na opinião por si emitida na Certificação Legal das Contas e Relatório de
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Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES refentes ao

exercício de 2013, decorrente de não ter sido possível obter e analisar informação

que permitisse conduir sobre i) a existência e titularidade de ativos/imóveis

respeitantes ao componente BESA, no valor de 11.991.244 milhares AOA, e

que haviam sido relevados no balanço consolidado do BES ii) os efeitos, ao nível

das demonstrações financeiras consolidadas do BES, dos ajustamentos que

poderiam ter-se revelado necessários caso a referida informação tivesse sido

obtida e analisada.

ü) A Arguida KPMG emitiu, em 4 de março de 2013 a Certificação Legal das

Contas e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas

do BES refentes ao exercício de 2013, sem. incluir a referida reserva na sua

opinião.

Mais se apurou que agiu livre e deliberadamente, bem sabendo que

(i) O BESA relevou na rubrica "Bens Não de Uso Próprio" do seu balanço, com

referência a 31/12/2012, pelo valor de 40.000.000,00 USD, o imóvel "Terreno

em Sansano";

O BES relevou na rubrica "Ativos Não Correntes Detidos Para Venda" do seu

balanço consolidado referente ao exercício de 2012, pelo valor em Euro do

valor por que se encontrava relevado no balanço do BESA, o imóvel "Terreno

em San,gano";

(iii) •O imóvel "Terreno em Sa.nsano" foi, a 27/11/2012, objeto de avaliação pela

"Prop rime";

(iv) De acordo com relatório de avaliação elaborado pela "Proprime", o referido

imóvel teria um "valor de mercado atual" (à data da avaliação) de 2.100.000,00

USD;
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(v) O imóvel "Terreno em Sangano" havia sido, a 30/12/2012, objeto de avaliação

pela"Valor de Mercado";

(vi) De acordo com relatório de avaliação elaborado pela "Valor de Mercado", o

referido imóvel teria um "valor de mercado atual" (à data da avaliação) de

1.420.000,00 USD;

(vii) O imóvel "Terreno em Sangano" não dispunha de licença de construção e/ou de

projeto de construção aprovado, e não havia sido iniciada no mesmo qualquer

construção;

(viii) Tendo por base o "valor de mercado atual" estimado pela "Valor de Mercado"

e "Proprirne", o valor pelo qual o imóvel "Terreno em Sangano" se

encontrava, a 31/12/2012, relevado no balanço do BESA (remetido ao BES

para efeitos de consolidação), apresentava uma imparidade de, pelo menos,

37.900 milhares de USD (28.725 milhares de euros, considerando a taxa de

câmbio EUR/USD: 1,31940);

(ix) Emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes

ao exercício de 2012, afirmando que estas "apresentam de forma verdadeira e

apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira conso.lidada

do BES, o resultado consolidado das suas operações, o rrndimento.integral consolidado, as

alterações no capitais propn'os consolidados, e os fluxos consolidados de caixa dessa entidade,

em conformidade cm as /FRS;

(x) Não incluiu urna reserva (por desacordo) na opinião por si emitida na

Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2012, decorrente de

o valor da rubrica "Ativos Não. Correntes Detidos Para Venda" do balanço

consolidado do BES incorporar o valor de um ativo imobiliário que se

encontrava sobreavaliado em cerca de, pelo menos, 37.900 milhares de USD
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(28.725 milhares de euros, 'considerando a taxa de câmbio EUR/USD:

1,31940). (fls. 4838-4840, maxim fls. 4840).

Coin esta atuação, postergou a Recorrente o disposto no artigo 44.°, número 3 do

EOROC e parágrafo 30 da DRA 700.

Conjunto de imóveis no valor de 11.911.244 AOA, omissão de reserva por limitação de âmbito (factos 389 a 414 da decisão

recorrida)

Remete-se para disposto, acima explanado, no artigo 44.°, n.° 3 do EOROC e

parágrafos 22, 29, 30, 36 e 37 da DRA 700, conjugado com o parágrafo 50 da DRA 700.

Retomando os factos apurados, constata-se que:

a) A Arguida não conseguiu obter, por si e/ou através da 1ÇPMG Angola, prova de

auditoria, apropriada e suficiente, sobre a existência, titularidade (pelo BESA) e

adequada valorização de: (i) urn conjunto de imóveis relevados na rubrica

"Imobilizado Corpóreo (em curso)" do balanço do BESA, pelo valor de 7.190.235

milhares de AOA, e que foram relevados no balanço consolidado do BES; (ii) um.

saldo, com a descrição "ESCOM", relevado na rubrica "Outros Valores — Devedores

Diversos" do balanço do BESA, pelo valor de 4.801.009 milhares de AOA, e que foi

relevado no balanço consolidado do BES;

b) O valor pelo qual os referidos ativos se encontravam relevados no balanço do

BESA, e 'pelo qual foram relevados no balanço consolidado do BES referente

2012, era superior ao nível de materialidade global definido pela KPMG no âmbito

e para efeitos da auditoria sobre as contas consolidadas do BES (€22.000.000,00);

c) A Arguida emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e

Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES
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referentes ao exercício de 2012, afirmando que estas "apresentam de forma verdadeira e

apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do

BES, o resultado consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as alterações

no capitais pn5prios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa dessa entidade, em

conformidade com as 1FRS";

d) A Arguida não incluiu - devendo ter incluído - uma reserva (por limitação de

âmbito) na opinião por si emitida na Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2012, decorrente de não ter sido possível obter e analisar informação

que permitisse concluir sobre a existência, titularidade e (adequada) valorização de i)

um conjunto de imóveis respeitantes ao BESA, no valor global de 7.190.235

milhares de AOA, e que haviam sido relevados no balanço consolidad.o do BES;

um imóvel/ativo reconhecido no balanço do BESA pelo valor de 4.801.009

milhares de AOA, e que havia sido relevado no balanço consolidado do BES; os

efeitos, ao nível das demonstrações financeiras consolidadas do BES, dos

ajustamentos que poderiam ter-se revelado necessários caso a referida informação

tivesse sido obtida e analisada.

Atuando livre e deliberadamente, a Recorrente sabia que:

a) O BES relevou no balanço incluído nas suas demonstrações financeiras

consolidadas referentes a 2012, o conjunto de imóveis que o BESA relevou na

rubrica 1Mobilkado Corpóreo (em curso)" do seu balanço referente ao exercício de

2012, pelo valor global de 7.190.235.000 AOA, e que incluía os imóveis (i) terreno

"Altiplan — Cacuaco", (ii) terreno "A/tip/an — Knfana Sul', (in) imóvel/terreno

"A/tip/an — Talatond', (iv) terreno "A/tip/an — Malang/', (v) terreno "A/tip/an — Ulge",

(v) terreno "A101an - Kwana Norte", (vii) terreno "A/tip/an — Húila", (viii) terreno

"Aliq)lan — Mo.xico", e (ix) terreno "Altiplan — Kuando Kubango";
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b) O BES relevou no balanço incluído nas suas demonstrações financeiras

consolidadas referentes a 2012, o ativo que o BESA relevou na rubrica `Outros

Valores — Devedores Diverso.?' do seu bílanço referente ao exercício de 2012, pelo

valor de 4.801.009 milhares de AOA, com a descrição "ESCOM';

c) O conjunto de imóveis/ativos relevados no balanço do BESA pelo valor de

11.991.244 milhares de AOA, relativamente aos quais a KPMG Angola informou,

face à insuficiente informação sobre a respetiva existência, titularidade e

valorização, não poder pronunciar-se sobre a razoabilidade do referido montante,

era composto por: (i) o conjunto de imóveis relevados na rubrica "Imobilizado

Corpóreo (em curso)" do balanço do BESA, pelo valor global de 7.190.235.000,00

AOA; (ii) o saldo, com a descrição "ESCOM", relevado na rubrica"Outros Valores.

— Devedores Diversos» do balanço do BESA, pelo valor de 4.801.009 milhares de

AOA;

d) O BESA não disponibilizou à equipa de trabalho de campo e/ou KPMG Angola,

relativamente ao conjunto de imóveis relevados na rubrica"Irnobilizado Coxireo (em

aerso)"do balanço do BESA, pelo valor global de 7.190.235 milhares de AOA, (a)

quaisquer escrituras, Contratos Promessa de Compra e Venda, Certidões de

Registo Predial ou outra documentação que permitisse validar e/ou comprovar a

sua existência, a sua titularidade pelo BESA, o valor de aquisição dos imóveis e as

suas características; (b) quaisquer avaliações dos mesmos;

e) A KPMG Angola não efetuou, relativamente a esse conjunto de imóveis;

procedimentos de inspeção fisica, com vista a validar a respetiva existência,

porquanto desconhecia a concreta localização dos mesmos; O BESA não

disponibili2ou à equipa de trabalho de campo e/ou à KPMG Angola,

relativamente ao ativo com a descrição "ESCOM", documentação e/ou

informação de suporte: i) à existência desse ativo (com a descrição "Escom"); à

sua titularidade pelo BESA; iii) à sua adequada valorização;
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f) A KPMG Angola efetuou visitas fisicas aos diversos pisos do edifico ESCOM,

não tendo conseguido identificar a que piso a descrição "Escom" constante dos

registos (internos) do BESA se referia;

g) A equipa de trabalho de campo solicitou ao BESA uma justificação para o

reconhecimento do ativo corn a descrição "Esconl', não tendo a mesma sido

apresentada pelo BESA;

h) A KPMG Angola não efetuou procedimentos de auditoria nem obteve

informação e/ou documentação que permitissem ultrapassar, para efeitos de

opinião da KPMG sobre as contas consolidadas de 2012 do BES, a falta de

informação e/ou documentação relativa à existência, titularidade e valorização do

referido conjunto de imóveis/ativos (no valor de 11.991.244 milhares de AOA),

que iria dar origem a uma reserva na opinião da KPMG Angola sobre as contas

locais do BESA;

i) A KPMG Angola iria incluir uma reserva no seu Relatório do Auditor

Independente sobre as contas de 2012 do BESA, decorrente de não ter sido

possível obter informação de suporte à, existência, titularidade e valorização do

referido conjunto de imóveis/ativos;

j) Não obteve, por si e/ou através da KPMG Angola, prova de auditoria, apropriada

suficiente, de suporte à existência, titularidade e valorização dos referidos

"imóveis", relevados no balanço do BESA pelo valor global de 11.991.244

milhares de AOA;

k) O valor pelo qual os referidos imóveis/ativos de encontravam relevados no

balanço do BESA e pelo qual foram relevados no balanço consolidado de 2012 do

BES, era superior à materialidade global definida pela KPMG no âmbito e para

efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas de 2012 do

BES;

I) Emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao
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exercício de 2012, afirmando que estas "apresentam de forma verdadeira fi apropriada, em

todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do BES, o resultado

consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as. alterações no capitais

próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa dessa entidade, em conformidade cm as

1FRS ";

in) Não incluiu - devendo ter incluído - uma reserva (por limitação de âmbito) na

opinião por si emitida na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria

sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício

de 2012, decorrente de não ter sido possível obter e analisar informação que

permitisse concluir sobre a existência, titularidade e (adequada) valorização de i)

um conjunto de imóveis respeitantes ao BESA, no •valor global de 7.190.235
milhares de AQA, e que haviam sido relevados no balanço consolidado do BES;

ii) um imóvel/ativo reconhecido no balanço do BESA pelo valor de 4.801.009

milhares de AOA, e que havia sido relevado no balanço consolidado do BES;

os efeitos, ao nível das demonstrações financeiras consolidada.s do BES, dos

ajustamentos que poderiam ter-se revelado necessários caso a referida informação

tivesse sido obtida e analisada.

Crédito BESA, na revisão limitada, omissão de reserva por limitação de 'âmbito (factos 558-587)

Nos termos do §20 da DRA 910:

"20. Se chegarem ao conhecimento do revisor! auditor matérias que não lhe permitam expressar o

parecer conforme referido no parágrafo anterior, tais matérias devem ser descritas e, salvo quando tal

seja impraticável, quantificados os seus efeitos sobre as demonstrações financeiras, dando lugar a um

parecer com reservas, ei um parecer adverso ou a uma escusa de parecer, seguindo, para o efeito, o

disposto na DRA 700 - Relatório de Revisão/Auditoria, com as necessárias adaptações."
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De acordo com os termos do §20 da DRA 702 (Relatórios a elaborar por auditor

registado na CMVM sobre informação semestral):

Para além das situações modOcativas contempladas na DRA 700, acresce a situação de a

inexistincia de qualquer das qualidades exigidas pelo CVM dever dar lugar a uma reserva por

desacordo e, em casos extremos, dar lugar a uma opinião adversa."

Tais preceitos demandam, ainda, nos termos supra expostos, conjugação com os

parágrafos 22, 29, 30, 36 e 37 da DRA 700 parágrafo 20 da DRA 910 è artigo 3.°, n.° 1 do

Regulamento da CMVM n.° 6/2000.

Cotejando os factos apurados, verifica-se que

a) a KPMG não obteve prova, apropriada e suficiente, que lhe permitisse concluir,

para efeitos da revisão limitada sobre as demonstrações financeiras consolidadas

intercalates do BES referentes ao período findo em 30 de junho de 2013, que as

referidas demonstrações financeiras estavam isentas de distorções materialmente

relevantes, decorrentes i) da inadequada valorização do ativo "crédito a clientes"

do "componente BESA", de distorções ao nível das asserções "existência", e

"direitos e obrigações" do ativo"crédito a clientes" do componente BESA;

b) a KPMG não incluiu — devendo ter incluído - uma reserva (por limitação de
âmbito) na opinião por si emitida no Relatório de Revisão Limitada sobre as

demonstrações financeiras consolidadas (intercalares) do BES referentes ao

primeiro semestre do exercício de 2013, decorrente de não ter sido possível obter

e analisar informação que the permitisse concluir sobre i) a adequada valorização,

de acordo com as MRS, do crédito a clientes do BESA que foi relevado na rubrica

"crédito a clientes" do balanço consolidado do BES, os efeitos, ao nível, das

demonstrações financeiras consolidadas intercalares do BES, dos ajustamentos
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que poderiam ter-se relevado necessários caso a referida informação tivesse sido

obtida e analisada;

c) a KPMG emitiu, no dia 14 de agosto de 2013, o Relatório de Revisão Limitada

sobre a informação financeira consolidada do BES referente ao período de seis

meses findo em 30 de junho de 2013, no qual fez constar, sem reservas, o parecer

de que "nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que a informação financeira

crMs.olidada do pen'odo de seis" meses findo' em 30 de Junho de 2013, não eStga isenta de

distorções materialmente relevantes que afectem, a sua conformidade com o IAS 34 — Relato

Financeiro Intercalar e que não esteja completa, verdadeira, actua4 clara objetiva e lícite •

Mais se apurou que atuando livre e deliberadamente, a Recorrente bem sabia que

i) não obteve prova, apropriada e suficiente, que lhe permitisse concluir,, para

efeitos da revisão limitada sobre as demonstrações financeiras consolidadas

intercalares do BES referentes ao período findo em 30 de junho de 2013, que as

referidas demonstrações financeiras estavam isentas de distorções materialmente

relevantes, decorrentes i) da inadequada valorização do ativo "crédito a clientes"

do 'componente BESA", ü) de distorções ao nível das asserções "existêncid', e

"direitos e obrigações" do ativo "crédito a clientes" do componente BESA;

ii) não incluiu devendo ter incluído - uma reserva (por limitação âmbito) na

opinião por si emitida no Relatório de Revisão Limitada sobre as demonstrações

financeiras consolidadas (intercalares) do BES referentes ao primeiro semestre

do exercício de 2013, decorrente de não ter sido possível obter e analisar

informação que lhe permitisse concluir sobre i) a adequada valorização, de

acordo com as IFRS, do crédito a clientes do BESA que foi relevado na rubrica

"crédito a clientes" do balanço consolidado. do BES, ii) os efeitos, ao nível das

demonstrações financeiras consolidadas intercalares do BES, dos ajustamentos
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que poderiam ter-se relevado necessários caso a referida informação tivesse sido

obtida e analisada;

iii) emitiu, no dia 14 de agosto de 2013, o Relatório de Revisão Limitada sobre a

informação financeira consolidada do BES referente ao período de seis meses

findo em 30 de junho de 2013, no qual fez constar, sem reservas, o parecer de

que "nada chesou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que a informação financeira

consolidada do período de seis meses findo em 30 de Junho de 2013, não estga isenta de

distorções materialmente relevantes que afectem a sua conformidade com o IAS 34 — Mato

Financeiro Intercalar e que não esteja completa, verdadeira, actual, clara objetiva e lícita".

Imóveis BESA,conjunto de imóveis no valor de 11.991.244 AOA, omissão de reserva por limitação de âmbito (factos 753-

779).

Com reporte aos preceitos acima convocados, verifica-se que se apurou que:

a) "O BESA relevou na rubrica "Imobilkado Corpóreo (em cursor do seu balanço

(elaborado segundo o CONTIF) a 31/12/2013, pelo montante de 7.190.235

milhares de AOA (73.656 milhares de USD, considerando a taxa de câmbio

AOA/USD: 97,61900), os seguintes imóveis: (i) terreno "Altiplan — Cacuaco"; (ii)

terreno "A/tip/an — Kwana Sur; (iii) terreno "Alqdan — Talatonef; (iv) terreno

"A/tip/an — Malang?"; (v) terreno "Al/plan — Ul,ge"; (vi) terreno "A/tip/an - Kwan.za

Norte";terreno "A/tip/an — (vii) terreno "Alt iOan — Moxico"; (vii) terreno

"A/tip/an — Kuando Kubango".

b) O referido conjunto de imóveis foi relevado no balanço do BESA remetido ao

BES e por este considerado para efeitos de preparação das respetivas

demonstrações financeiras consolidadas referentes ao exercício de 2012.

c) O BES relevou os referidos imóveis no seu balanço consolidado referente ao

exercício de 2013.
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O BESA relevou na rubrica "Outros Valores — Devedores Diversos" do seu balanço a

31/12/2013, pelo valor de 4.801.009 milhares de AOA (49.181 milhares de USD,

considerando a taxa de câmbio AOA/USD: 97,61900), um saldo corn a descrição

"ESCOM".

e) O referido conjunto de imóveis foi relevado no balanço do BESA remetido ao

BES e por este considerado para efeitos de preparação das respetivas

demonstrações financeiras consolidadas referentes a 2012.

f) O BES relevou os referidos imóveis no seu balanço consolidado 'referente ao

exercício de 2012.

g) A. KPMG tinha conhecimento de que, a 31/12/2013, se encontravam cobertos

pela Garantia Soberana, entre outros, os seguintes imóveis/ativos reconhecidos

no balanço do BESA: i) "Terreno ern Sangano", registado na rubrica"Bens Não de Uso

Próprio" do balanço do BESA, e coberto (integralmente) no valor de 40.000

milhares de USD; Terrenos "Altiplan", registados na rubrica. "Imobi liado

Cóq)oreo — Imóveis em Curso" do balanço do BESA, e cobertos no valor (parcial) de

6.805.938 milhares de AOA / 69.719 milhares de USD; Saldo "Escom",

registado na rubrica "Outros Valores - Devedores Diversos" e coberto (parcialmente)

no valor de 4.783.311 milhares de AOA/49.000 milhares de USD.

h) A KPMG tinha conhecimento de que a Garantia Soberana (apenas) cobria,

relativamente a esses imóveis, "a clOrença entre o preço efetivo de venda e o preço

garantido".

i) A KPMG tinha conhecimento que a KPMG Angola, com referência a

31/12/2013, continuava a não conseguir efetuar procedimentos e obter

informação que permitissem concluir sobre a existência e titularidade dos

imóveis/ativos"AltOlan" e Escotyl'.

j) A KPMG tinha conhecimento de que a Garantia Soberana não permitia, face aos

termos/condições da cobertura pela mesma proporcionada (ou seja, "a (Orel:fa
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entre o prep efetivo de venda e o prep garantido"), concluir favoravelmente sobre as

asserções "existência" e "titularidade".

k) A KPMG não obteve, por sí e/ou através da KPMG Angola, prova de auditoria,

apropriada e suficiente, de suporte à existência e titularidade de "imóveis"

relevados no balanço do BESA pelo valor global de 11.991.244 milhares de AOA.

1) 0 valor pelo qual os referidos ativos se encontravam relevados no balanço do

BESA, e pelo qual foram relevados no balanço (consolidado) do BES referente ao

exercício de 2013, era superior à materialidade global definida pela KPMG no

âmbito e para efeitos ãa auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas de 2013 do BES (€ 20.000.000,00).

Ainda assim, apurou-se que:

i) a Arguida não incluiu — devendo ter incluído, uma reserva (por limitação de
âmbito) na opinião por si emitida na Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES refentes ao

exercício de 2013, decorrente de não ter sido possível obter e analisar informação

que permitisse concluir sobre i) a existência e titularidade de ativos/imóveis

respeitantes ao componente BESA, no valor de 11.991.244 milhares de AOA, e

que haviam sido relevados no balanço consolidado do BES os efeitos, ao nível

das demonstrações financeiras consolidadas do BES, dos ajustamentos que

poderiam ter-se revelado necessários caso a referida informação tivesse sido

obtida e analisada.

li) A Arguida KPMG emitiu, em 9 de abril de 2014, a Certificação Legal das Contas e

Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES

refentes ao exercício de 2013, sem incluir a referida reserva na sua opinião —
ponto 765 dos factos provados.

Mais se apurou que, atuando livre e deliberadamente, a Recorrente sabia que
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a) O BES relevou no balanço, incluído nas demonstrações financeiras consolidadas

referentes a 2013, o conjunto de imóveis que o BESA relevou na rubrica

Imobilizado Corpóreo (em cum)"do seu balanço referente ao exercício de 2013, pelo

valor global de 7.190.235.000 AOA, e que incluía os imóveis (i) terreno "A/lip/an —

Camaco", (ii) terreno "Altiplan — Kwanza Sul', (iii) imóvel/terreno "Altiplan —

Talatona", (iv) terreno "A/tip/an — Malange", (v) terreno"A/tip/an — Ulge", (m) terreno

"A/:j/an - Kwanza Norte", (vii) terreno "A/lip/an — Húila", (viii) terreno "Al iVan —

Moxico", e (ix) terreno."Altiplan — Kuando Kubango";

b) O BES relevou no balanço incluído nas demonstrações. financeiras consolidadas

referentes a 2013, o ativo que o BESA relevou na rubrica "Outros Valores. —

Devedores Diverso?' do seu balanço referente ao exercício de 2012, pelo valor de

4.801.009 milhares de AOA, com a descrição "ESCOM";

c) A 31/12/2013, encontravam-se cobertos pela Garantia Soberana emitida pelo

Estado Angolano, entre outros, os seguintes imóveis/ativos reconhecidos no

balanço do BESA: i)"Tetreno em S'angano", registado na rubrica "Bens Não de Uso

Próprio" do balanço do BESA, e coberto (integralmente) no valor de 40.000

milhares de USD; ü) Terrenos "Altiplan", registados na rubrica "Imobilizado

Cótporeo — Imóveis em Curso" do balanço do BESA, e cobertos no valor (parcial) de

6.805.938 milhares de AOA/ 69.719 milhares de USD; iii) Saldo "Esconl',

registado na rubrica "Outros Valores - Devedores Diversos", coberto (parcialmente) no

valor de 4.783.311 milhares de A0A/49.000 milhares de USD;

d) A Garantia Soberana ernitida pelo Estado Angolano (apenas) cobria,

relativamente a esses Imóveis, "a diferença entre o prep Otivo de venda e o prep

garantido";

e) A KPMG Angola não conseguiu efetuar procedimentos e/ou obter informação

que permitissem validar e/ou concluir coth referência a 31/12/2013, sobre a

existência e titularidade dos imóveis/ativos"A/tip/an" e Escotri';
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f) A Garantia Soberana não permitia, relativamente aos imóveis/ativos "Altplan" e

concluir favoravelmente sobre as asserções "Existêncid' e "Direitos e

0 brigaçõe.s" , face aos termos/condições da cobertura pela mesma proporcionada

(ou seja,"a diferença entre o prep efetivo de venda e o prep sarantido");

g). Não obtéve, por si e/ou através da KPMG Angola, prova de auditoria, apropriada

e suficiente, de suporte à existência e titularidade. de "imóveis" relevados no

balanço do BESA pelo valor global de 11.991.244 milhares de AOA:

h) O valor pelo qual os referidos ativos se encontravam relevados no balanço do

BESA, e pelo qual foram relevados no balanço (consolidado) do BES referente ao

exercício de 2013, era superior à • materialidade global definida pela ICPMG no
âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas de 2013 do BES;

i) Emitiu, em 9 de abril de 2014, o Relatório e Auditoria e Certificação Legal de

Contas sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2013, afirmando que "as referidas demonstrações financeiras consolidadas

apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a

posição financeira consolidada do Banco Espirito Santo, S.A., em 31 de dezembro de 2013, o

resultado consolidado das suas operações, o rendimento inte,gral consolidado, as alterações no

capitais próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa no exercício findo naquela data,

em conformidade com as IFRS, tal como adoptadas na União Europeia e a informação nelas

constante é completa, verdadeira, atual, clam, objetiva e licita".

j) Não incluiu uma reserva (por limitação de âmbito) na opinião por si emitida na

Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas do BES referentes ao exercício de 2013, decorrente de

não ter sido possível obter informação e/ou documentação que permitisse

concluir sobre i) a existência e titularidade de ativos/imóveis respeitantes ao

BESA, no valor global de 11.991.244 milhares de AOA., e que foram haviam sido

relevados no balanço consolidado do BES os efeitos, ao nível das
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dernonstrações financeiras consolidadas do BES, dos ajustamentos que poderiam

ter-se revelado necessários caso a referida informação tivesse sido obtida e

analisada.

Com a sua conduta, a Arguida violou o disposto no artigo 44.°, n.° 3 do EOROC,

conjugado com o §30 da DRA 700, o disposto no.§20 da DRA 910 e o §30 da DRA 700.

Mais postergou o disposto no artigo 3.0, número I do Regulamento da CMV n.° 6/2600,

conjugado com o disposto no artigo 44.°, número 3 do EOROC e parágrafo 30 e 32 da

DRA 700 e parágrafo 20 da DRA 910.

Nos termos do artigo 22.'3, n.° 1.° alínea b) dos Estatutos do CNSA, em vigor à data

dos factos:

"1 - Constitui contra -ordenação grave, punível com coima entre (euro) 10 000 e (euro) 50 000, a

violação: (...)

b) De normas de auditoria emitidas por autoridade competente".

A violação do disposto no artigo 44.°, n.° 3 do EOROC, conjugado com o §30 da

DRA 700 cohstitui contraordenação grave por força do artigo 22.°, n.° 1.° alínea b) dos

Estatutos do CNSA.

As contraordenações graves, à data dos factos, são sancionáveis com coima de

€10.000,00 a E 50.000,00 nos termos do artigo 22.°, n.° 1.° alínea b) dos Estatutos do
CNSA.

Por outro lado, o artigo 3.0, n.° 1 do Regulamento da CMVM n.° 6/2000, em 'vigor à

data da prática dos factos, estabelece. que "O auditor deve cumprir todas as normas técnicas de

revisão e de auditoria aprovadas ou reconhecidas pela Ordem dos Revisores Oficiais- de Contas."
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Com a sua conduta a Arguida violou o artigo 3.° do Regulamento da CMVM,

(conjugaçlo com o 44.°, n.° 3 do EOROC, conjugado com o §30 da DRA 700).

Nos termos do disposto no artigo 400.°, alínea a), do CdVM: "[a] violação de deveres não

referidos nos artios anteriores mas consagrados neste Código ou noutros diplomas, a que se refere o n.° 3 do

artigo 388°, constitui: a) [c]ontraordenação menos grave".

A violação do artigo 3.°, n.° 1 do Regulamento da CMVM n.° 6/2000 (conjugado

com o 44.°, n.° 3 do EOROC, conjugado com o §30 da DRA 700) constitui

contraordenação menos grave por força do artigo 400.°, alínea a) do CdVM, conjugado

com o artigo 38&°, n.° 3, primeira parte do CdVM.

As contraordenações menos graves, à data dos factos, são sancionáveis com coima

de € 2.500,00 a € 500.000,00 nos termos do artigo 388.°, n.° 1, alínea c) do CdVM.

Assim, com a sua conduta, a Recorrente preencheu os seguintes tipos -de -ilícito:

a) A violação do disposto no artigo 44.°, n.° 3 do EOROC, conjugado com o 530 e

32 da DRA 700, o que constitui UMA contraordenação grave por força do artigo

22.°, n.° 1.° alínea b), dos Estatutos do CNSA, sancionável com coima de

£10.000,00 a £50.000,00;

b) A violação do artigo 3:°, n.° 1 do Regulamento da CMVM n.° 6/2000 (conjugado

com o 44°, n.° 3 do EOROC, conjugado com o §30 e 32 da DRA 700 e com

parágrafo 20 da DRA 910) o que constitui uma contraordenação menos grave por

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

primeira parte, do CdVM, sancionável com coima de 2.500,00 a E 500.000,00,

nos termos do artigo 388.°, n.° 1, alínea c) do CdVM.
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Subsecção - Sucessão de leis no tempo

Como já se mencionou supra, os factos relativos à revisão legal de contas do BES

referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012 foram praticados pela Arguida na

vigência do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (EOROC), .aprovado

pelo Decreto -Lei n.`" 487/99, de 16 de novembro e dos Estatutos do Conselho Nacional de

Supervisão de Auditoria (ECNSA), aprovados pelo Decreto -Lei n.° 225/2008, de 20 de

novembro.

A Arguida, estava obrigada a respeitar, no desempenho das suas funções enquanto

revisor oficial de contas e auditor externo do BES, as normas técnicas èrn vigor à data da

emissão da certificação legal clè contas e relatório de auditoria respeitante ao exercido de

2012 (as quais, ao abrigo do disposto na alínea n) do artigo 5.° do EOROC, eram as

NTRA, as DRA e, subsidiariamente, as ISA e ISQC).

À data da prática dos factos objeto do presente processo de contraordenação, a

conduta da Arguida constituía:

a) uma contraordenação grave, nos termos do artigo 22.°, n.') 1, alínea b) do

ECNSA, punível com coima entre € 10.000,00. e € 50.000,00;

b) uma contraordenação menos grave, nos termos do artigo 3.° do Regulamento

da CMVM n.° 6/2000, ç do artigo 400.°, alinea a) do CdVM, conjugado com o artigo

388.°/3, primeira parte do CdVM, punível corn coima entre € 2.500,00 a €
500.000,00.
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Todavia, o EOROC foi revogado pelo NEOROC (Lei n.° 140/2015, de 7 de

setembro) e os Estatutos do Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria (ECNSA),

aprovados pelo Decreto -Lei n.° 225/2008, de 20 de novembro, foram revogados pelo

RJSA (Lei n.° 148/2015, de 9 de setembro), tendo ambos os regimes (NEOROC e RJSA)

entrado em vigor a 1 de janeiro de 2016.

Com a entrada em vigor, em 1 de janeiro de 2016, do NEOROC, e por força do

disposto nos n.'s 6 e 8 do seu artigo 45.°, o normativo técnico de referência aplicável à

revisão legal/auditoria de contas, passou a ser essencialmente constituído pelas normas

internacionais de auditoria (ISA e ISQC).

Ao abrigo do regime sancionatório atualmente aplicável, a violação das normas de

auditoria (aplicáveis) constitui contraordenação muito grave, punível com coima entre C

25.000,00 e € 5.000.000,00.
Termos ern que, por a lei nova não se revelar mais favorável à Arguida, se mantém

aplicável a lei vigente ao tempo da prática dos factos (ex vi artigo 3.°, n.° 2 do RGCORD).

Em matéria de prescrição do procedimento contraordenacional relativamente a este

acervo de factos, não se encontra nesta data, exaurido, o prazo máximo de prescrição aqui

em causa, ressalvadas as causas de suspensão aplicáveis, conforme acima já apreciado e pan

o que se remete, por identidade de razões, de facto e de direito.
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.D. Da violação do dever do auditor de manter um nível apropriado de cepticismo

profissional, na avaliação da prova de auditoria sobre .0 «crédito a clientes» do

BESA (parágrafo 10 da NTRA e parágrafo 15 da ISA 200) (factos 200-289 da decisão recorrida)

Nos termos do §15 da ISA 200:

"0 auditor deve planear e executar uma auditoria com cepticismo profissiona4 reconhecendo que

podem existir circunstâncias que originaram que as demonstrações financeiras estejam materialmente

distorcidas."

De acordo com o §A20 da ISA 200:

"0 cepticismo profissional é necessário para a avaliação crítica da prova de auditoria. Isto inclui

questionar as provas de auditoria contraditórias e a fiabilidade de documentos e respostas a

indagações e de outras ir!formações obtidas da gerência e dos encarregados da governação. Também

inclui a consideração da suficiência e apropriação da prova de auditoria obtida à luz das

circunstâncias, como, por exemplo, no caso em que existem factores de risco de fraude e em que um

único documento, de uma natureza que seja susceptível de fraude, é a única prova de suporte para

uma quantia material da demonstração financeira.".

Nos termos do §A22 da ISA 200:

<7\Tão se espera que o auditor descure a experiência passada da honestidade e integridade da gerência

da entidade,e dos encarregados dagovernação. Apesar disso, a crença de que a gerência da entidade e

dos encarregados da governação são honestos e íntegros não liberta o auditor da necessidade de

manter ceticismo profissional nem permite que o auditor. se contente com .uma prova de auditoria

metros persuasiva para obter garantia razoável de fiabilidade."

Segundo o §10 das NTRA:
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`Embora a deteção de fraudes e erros não seja normalmente um dos objetivos do seu trabalho, o

revisor/ auditor deve, no planeamento e execução deste, adoptar uma atitude de dúvida sistemática,

tendo presente o risco da ocorrência de tais situações."

Nos termos do §15 da ISA 200:

"O auditor deve planear e executar uma auditoria cm cepticismo profissiona4 reconhecendo que

podem existir circunstâncias que originaram que as demonstrações financeiras estejam materialmente

distorcidas."

De acordo com o disposto no §A20 da ISA 200:

<0 cepticismo profissional é necessário para a avaliação crítica da prova de auditoria. Isto inclui

questionar as provas de auditoria contraditórias e a fiabilidade de documentos e respostas a

indagações e de outras informações obtidas da gerência e dos encarregados da governação. Também

inclui a consideração da suficiência e apropriação da prova de auditoria obtida à luz das

circunstâncias, como, por exemplo, no caso em que existem factores de risco de fraude e em que um

alnico documento, de uma natureza que seja susceptível de fraude, é a única prova de suporte para

uma quantia material da demonstração financeira.".

Estabelece o §A22 da ISA 200:

'Não se espera que o auditor descure a experiência passada da honestidade e integridade da gerência

da entidade e dos encarregados da governação. Apesar disso, a crença de que a gerência da entidade e

dos encarregados da governação são honestos e íntegros não liberta o auditor da
necessidade de manter ceticismo profissional nem permite que o auditor se
contente com uma prova de auditoria menos persuasiva para obter garantia

razoável de flabilidade.'.

Resulta dos factos provados, em síntese, que.
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a) a Arguida tinha conhecimento de não ter sido possível obter, no âmbito da

auditoria sobre o componente BESA, informação que era necessária para avaliar e

poder concluir pela adequada valorização (imparidade), à luz das IFRS, de créditos

de valor material compreendidos na carteira de crédito do BESA;

b) a .KPMG tinha conhecimento de informações que impunham .a aplicação de um

nível acrescido de ceticismo profissional na avaliação da credibilidade e suficiência

das informações prestadas pela Comissão Executiva do BESA à KPMG Angola,

porquanto sabia que, pelo menos desde 2011, existiam notícias divulgadas pela

Comunicação Social que associavam o então Presidente da Comissão Executiva

do BESA a processos relacionados com fraude e branqueamento de capitais;

c) A KPMG concluiu não existir risco quanto à recuperabilidade e/ou inadequada

valorização (imparidade) desses créditos, e que a imparidade registada pelo BESA

para efeitos de reporte BES (de acordo com as IFRS) era adequada, com base na

informação, prestada pela KPMG Angola, de que a Comissão Executiva e a Area

de Risco do BESA haviam declarado não existirem situações que pudessem

colocar em causa a recuperabilidade dos valores do crédito, designadamente,

porque as situações de falta de completpde ao nível dos dossiers de crédito estariam

relacionadas corn créditos concedidos a entidades cujos acionistas e/ou

beneficiários de referência tinham uma posição muito relevante na economia

angolana, pelo que não haveria risco quanto à sua recuperabilidade.

.d) A KPMG, ao ter concluído, face aos factos de que tinha conhecimento (relativos

à falta de acesso a inforrnação sobre os créditos e mutuários supra identificados),

que a válorização dos referidos créditos do BESA e a imparidade registada por

esse banco para efeitos de reporte BES (de acordo com as IFRS) eram adequadas,

com base na informação Tie lhe foi transmitida pela KPMG Angola sobre as

declarações prestadas pela Comissão Executiva e pela Area de Risco do BESA,

não aplicou um nível apropriado de ceticismo profissional.
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e) Emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes ao

exercício de 2012, afirmando que estas"apresentam de forma verdadeira e cp-opriada, em

todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do BES, o resultado

consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as alterações no capitais

próprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa dessa entidade, em Conformidade com as

IFR S, tal como adoptadas na União Europeia e a informação nelas constante é completa,

verdadeira, atual, clara, objetiva e licita".

Ora, ao ter concluído pela inexistência de distorções materiais na informação

financeira respeitante ao componente BESA decorrentes da inadequada valorização dos

"créditos a clientes" desse componente, com base na informação que lhe foi transmitida

pela KPMG Angola sobre as declarações prestadas pela Comissão Executiva e pela Área de

Risco do BESA, a Arguida não aplicou um nível apropriado de ceticismo profissional.

Para além do conhecimento dos factos respeitantes à Comissão Executiva do BESA,

face à extensão e natureza da informação que a Arguida tinha conhecimento que não foi

obtida pela KPMG Angola, jamais a Arguida se poderia ter bastado, para concluir pela

inexistência de distorções materiais na informação financeira respeitante ao componente

BESA decorrentes da inadequada valorização do "créditos a clientes" desse componente,

com a informação que lhe foi transmitida pela KPMG Angola sobre as declarações

prestadas pela Comissão Executiva e pela Área de Risco do BESA, na medida em que tal

contraria o dever de ceticismo profissional.

Atuou livre e deliberadamente, bem sabendo que

(i) A KPMG Angola definiu, no âmbito e para efeitos da auditoria sobre o

"componente BESA", os seguintes níveis de materialidade: i) Materialidade (do
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componente): 12.095.000,00 USD; ii) Materialidade de execução (do

componente): 9.069.000,00 UST);

(ii) Definiu, no âmbito e para efeitos da auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas de 2012 do BES, um nível de materialidade global de

€ 22.000.000,00;

(iii) Definiu, no âmbito da conceção do seu plano da auditoria sobre as

dehionstrações financeiras consolidadas de 2012 do BES, o BESA como um

componente significativo do Grupo BES, por considerar tratar-se de um

componente com importância financeira individual para o Grupo BES;

(iv) O valor da rubrica "Crédito a Clientes" do balanço do BESA que foi

considerado pelo BES na preparação das respetivas demonstrações financeiras

consolidadas era de 5.262.662 milhares de euros;

(v) Em 31./12/2012, o 'valor de provisões acumuladas pelo BESA para créditos de

liquidação duvidosa e crédito vencido era de 157.606 milhares de USDUSD, o

qual refletia a classificação que, com referência à mesma data, havia sido

efetuada pelo BESA da sua carteira de crédito, ern termos de risco;

(vi) De acordo a classificação efetuada pelo BESA, corn referência a 31/12/2012,

da respetiva carteira de crédito, 87% dos créditos em carteira estavam

classificados como risco nulo, e cerca de 97% corno créditos de risco baixo

(entre os quais os créditos classificados como de risco nulo);

(vii) O valor da impatidade registada pelo BESA (no balanço reportado ao BES

para efeitos de consolidação), com referência a 31/12/2012, era -equivalente ao

valor das provisões acumuladas pelo BESA (para créditos vencidos e de

liquidação duvidosa);

(viii) A KPMG Angola identificou a inadequada valorização (imp -aridade) do crédito

a clientes do BESA como um risco significativo de distorção material;
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(ix) A equipa de trabalho de campo e a KPMG Angola não tiveram acesso, no

âmbito e para efeitos da revisão efetuada sobre a carteira de crédito do BESA

com vista a concluir sobre a adequação da imparidade registada por esse banco

(para efeitos de reporte ao BES, de acordo com as 1FRS), a informação e/ou

documentação, relativa às operações (incluindo garantias) e mutuários dos

créditos analisados, que era necessária para avaliar e poder concluir sobre a

adequação da imparidade registada sobre o crédito concedido, de acordo com

as LFRS (IAS 39);

(x) Concluiu, com base em declarações prestaclas pela Comissão Executiva e pela

Area de Risco do BESA à KPMG Angola, pela adequada valorização

(imparidade) do crédito a clientes do "componente BESA";

(xi) Pelo menos desde 2011, existiam notícias divulgadas pela Comunicação Social

que associavam o então Presidente da Comissão Executiva do BESA, a

processos relacionados com fraude e branqueamento de capitais;

(xü) Ao ter concluído pela adequada valorização (imparidade) do crédito a clientes

do "componente BESA", com base na informação que lhe foi transmitida pela

KPMG Angola sobre as declarações prestadas pela Comissão Executiva e pela

Area de Risco do BESA, não aplicou um nível apropriado de ceticismo

profissional;

(xiii) Emitiu, em 4 de março de 2013, a Certificação Legal das Contas e Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes

ao exercício de 2012, *afirmando que estas "apresentam de forma verdadeira e

apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada

do BES, o resultado consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, as

alterações no capitais proprios consolidados, e os fluxos consolidados de caixa dessa entidade,

em conformidade com as IFRS, tal como adoptadas na União Europeia e a informação nelas

constante é completa, verdadeira, atutg clara, objetiva e licita"..
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Com a sua conduta a Arguida violou' o disposto no §10 das NTRA e no §15 da ISA

200.

Como resulta supra, o dever jurídico aqui em causa; protege outro bem jurídico,

razão porque ganha autonomia face aos deveres acima cotejados, respeitante ao modo de

procedimento do auditor na sua actividade profissional, impondo-lhe um específico e

particular dever de atuar com cepticismo perante os dados que lhe são apresentados,

apreciando-os de modo crítico e descrente.

Nos termos do artigo 22.°, n.° 1.° alínea b) dos Estatutos do CNSA, em vigor à data

dos factos:

"1 - Constitui contra -ordenação grave, punível corn coima entre (euro) 10 000 e (euro) 50 000, a

violação: ( ..)

b) De normas de auditoria emitidas por autoridade competente".

A violação do disposto no 510 das NTRA e no §15 da ISA 200, constitui

contraordenação grave por força do artigo 22.°, n.° 1.° alínea b) dos Estatutos do CNSA.

Por outro lado, o artigo 3.°, n.° 1 do Regulamento da CMVM n.° 6/2000, em vigor à

data da prática dos factos, estabelece que "0 auditor deve cumprir todas as normas técnicas de

revisão e de auditoria aprovadas ou reconhecidas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas."

Com a sua conduta a Arguida violou o artigo 3.° do Regulamento da CMV/v1,

conjugado com o §10 das NTRA e no §15 da ISA 200.
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Nos termos do disposto no artigo 400.0, alínea a), do CdVM: "[a] violação de deveres não

referidos nos artigos anteriores mas consagrados neste Código ou noutrys diplomas, a que se refere o n.° 3 do

artigo 388°, constitui: a) [c]ontraordenação menos grave".

A violação do disposto no §10 das NTRA e §15 da ISA 200, constitui uma violação do

artigo 3.°, n.° 1 do Regulamento da CMVM n.° 6/2000, o que constitui uma

contraordenação menos grave por força do artigo 400.°, alínea a) do CdVM, conjugado

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

As contraordenações menos graves, à data dos factos, são sancionáveis com coima de

€ 2.500,00 a € 500.000,00 nos termos do artigo 388.°, n.° 1, alínea c) do CdVM.

Em síntese, a Arguida, com a sua conduta, empreendeu:

i) A violação do disposto no 510 das NTRA e no §15 da ISA 200, o que constitui

UMA contraordenação grave por .força do artigo 22.°, n.° 1.0 alínea b), dos Estatutos do

CNSA, sancionável com coima de €10.000,00 a €50.000,00.

A violação do artigo 3.', n.° 1 do Regulamento da CMVM n.° 6/2000 (conjugado

com o §10 das NTRA e no §15 da ISA 200), o que constitui uma e, como tal, uma

contraordenação menos grave por força do artigo 400.°, alínea a) do CdVM,, conjugado

com o artigo 388.°, n.° 3, primeira parte, do CdVM, sancionável corn coima de € 2.500,00 a

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

Neste conspecto, estabilizada a matéria de facto e o direito aplicável verifica-se que,

quanto ao dever de manter um nível apropriado de cepticismo profissional, não se

verifica, nesta data, o exautimento do prazo máximo de prescrição aqui em causa — 7 anos

e 6 meses — acrescido da causa de suspensão de seis meses estabelecida na .alínea c) do

número 1, do artigo 27.°A do RGCO e das causas de suspensão covidianas (86 dias em
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2020 e 74 dias em 2021), o que apenas ocorrerá, previsivelmente e sem prejuízo de mais

douto entendimento, em 9 de Abril de 2022, acrescendo, ainda, as sobreditas causas de

suspensão covidianas, portanto, não ocorrendo a prescrição antes de 2022 (artigo 28.°,

número 3 do RGCO e artigo 27.°-A, número 1, alineas a) e demais argumentário

.constante do douto Acórdão do TC n.° 500/2021, acima mencionado).
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E. Do dever, previsto no artigo 44.°-A do Estatuto da Ordem do Revisores Oficiais

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

CNSA examinar o trabalho do ROC (factos 161-199, 318-333, 415-428, 708-727 da decisão recorrida)

Neste conspecto, com reporte à documentação da prova de auditoria, está em causa um

dever específico da Recorrente na sua atuação como ROC: assegurar que a sua actividade,

de natureza pública, é devidamente supervisionada pelo regulador, à época da prática dos

factos, o CNSA. Para tanto, impende sobre si o dever de realizar e conservar

documentação suficiente para que um terceiro possa proceder a tal exame.

No acervo de factos aqui em causa, já acima escalpelizado, com reporte à rubrica

«crédito a clientes do BESA», imóveis do BESA «bens não de uso próprio» e «conjunto de

imóveis no valor de 11.991.255 AOA», exercício de 2012 e 2013, este último com emissão

da certificação legal das contas em 9 de Abril de 2014, verificou-se, designadamente, que os

papéis de trabalho da Arguida não documentam, relativamente ao trabalho levado a cabo

sobre o crédito a clientes do BESA, aspetos tão simples como a "indicação dos critérios de

seleção das amostragens e do grau de cobertura atingido", ou a "posição final' da Arguida, enquanto

auditor do Grupo BES, "sobre a fiabilidade do trabalho realkado e sobre as conclusões atingidas pelo

outro revisor/ auditor [in casu, a KPMG Angola]". Muito menos permitem "a um terreiro controlar

a qualidade de todo o trabalho sem necessidade de ter que consultar a documentação do outro interveniente

[ou .10, a KPMG Angola] ".

O artigo 44.°-A do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficias de Contas (aprovado pelo

Decreto-lei n.° 487/99, de 16 de novembro, com a redação dada pelo Decreto-lei n.°

185/2009, de 12 de agosto), prescrevia que:

"1 - No caso de revisão legal das contas consolidadas de um grupo de empresa:
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a) O revisor oficial de contas do snip° tem inteira responsabilidade pela certificação

legal das contas relativamente às contas consolidadas;

b) O revisor oficial de contas do grupo deve realizare guardara documentação da sua

análise dos trabalhos de revisão realizados pelos auditores de países terceiros.

revisores oficiais de éontas, entidades de auditoria de paires terceiros ou sociedades .de revisores oficiais

de contas, para efeitos da revisão ou auditoria do grupo,.

c) Sempre que uma parte de um grupo de empresas for examinada por um ou mais auditores ou por

unia ou mais entidades de auditoria de um pais terceiro com o qual não exista qualquer acordo de

cooperação, o revisor oficial de contas do gyp é responsável por garantir a entrega adequada,

quando pedida, ao Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria, adiante designado por CNSA,

da documentação relativa à sua análise dos trabalhos de revisão ou auditoria

realizados pelo auditor ou auditores ou pela outra entidade ou entidades de auditoria do

pals terceito, nomeadamente os documentos de trabalho relevantes para a

revisão ou auditoria do grupo.

2  - 4 documentação conservada pelo revisor oficial de contas do grupo de

emptesas, DOS termos do número anterior, deve ser suficiente pata o CNSA

examinar convenientemente o trabalho do revisor oficial de contas do grupo.

3 - Para garantir á entrega a que se refere a alínea c) do n.° 1, o revisor oficial de contas do

grupo deve guardar uma cópia dessa documentação ou, em alternativa, acordar com

o auditor ou auditores do pair terceiro ou com a outra entidade ou entidades de auditoria do país

terceiro o acesso adequado e sem restrikães, quando solicitado, ou tomar quaisquer outras medidas

adequadas.

4 - Nos casos previstos no número anterior; se existirem impedimentos legais ou outros à

transmissão dos documentos de trabalho da' revisão ou auditoria de um país terceiro para o revisor

oficial de contas do .grupo, a documentação guardada pelo revisor oficial de contas

do grupo deve conter provas de que tal revisor efectuou as diligências
adequadas para obter o acesso à documentação de revisão ou auditoria e, no
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caso de impedimentos que não se/am decorrentes da legislação do pais
terceiro, provas desse impedimenta"

O n.° 4, do artigo 62.° do EOROC estabelecia que:

"Os revisores oficiais de contas devem ovnkar, relativamente ao exercício de coda uma

das funções de interesse público, um processo instruído de acordo com as
•normas de auditoria em vigor, designadamente com a evidência do trabalho

efectuado e com a fundamentação das conclusões relevantes em que se
basearam para formular a sua opinião profissional por forma a emitir a certificação

legal das contas, o parecer ou o relatório de auditoria e, bem assim, com documentação de todos os

riscos importantes que possam comprometer a sua independência e as medidas de protecção aplicadas

para limitar esses riscos."

Nos termos do artigo 8.°, n.° 1, alínea c) do CdVM, na redação em vigor à data dos

factos,"[d]eve ser objecto de relatório elaborado por auditor resistado na CMVM a informação financeira

anual contida em document de prestação de contas ou em prospetos que (..) devam ser submetidos à

CM V M"

O artigo 3.°, n.° 1 do Regulamento da CMVM n.° 6/2000, em vigor à data da prática

dos factos, estabelece que "0 auditor deve cumprir todas as normas técnicas de revisão e de auditoria

aprovadas ou reconhecidas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas."

De acordo com o disposto no 9 das NTRA: "A segurança proporcionada pelo
revisor/auditor, relativamente si credibilidade das asserções contidas na informação

financeira, assenta na sua satisfação quanto à evidência recolhida em resultado dos

procedimentos adoptados. O nível de segurança proporcionada pelo revisor/auditor pode

ser aceitável (elevado, mas não absoluto), ou moderado, conforme se trate de urna
revisão/auditoria oude um exame simpl«icado."
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De acordo com o disposto no §19 das NTRA:

"0 revisor/auditor deve obter prova de revisão/auditoria apropriada e
suficiente, através de inspecções; observações, indagaç&s, confirmações, cálculos e procedimentos

analíticos, cup realização e conclusões devem set adequadamente
documentadas por forma a suportar a sua opinião.".

E 6 §23 das NTRA determinava que:

'Nos casos de revisão/ auditoria conducente a uma certificação legal das contas ou a um

relatório do auditor externo, porque o revisor/auditor proporciona um nível
de segurança aceitável, a sua opinião deve ser .expressa de uma,iorma positiva, isto é,

declarando se as demonstrações financeiras, tomadas como um todo,
apresentam, ou não, de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos
materialmente relevantes, a posição financeira, o resultado das operações e os fluxos de caixa

da entidade, corn feréncia a uma data e ao período nela findo, de acordo com.o referencial adoptado

na preparação das mesmas (princípios contabilísticos geralmente aceites ou os especificamente

adoptados em Portugal para um dado sector de actividade)."

De acordo com o disposto no 511 das Normas Técnicas: "0 revisor/auditor é
.responsável pela opinião que expresso, podendo contudo, pata a formação dessa
opinião, recorrer ao trabalho de outros revisores/auditores ou de outros peritos. Em

caso algum podej o revisor/auditor recorrer a qualquer forma de subcontratação
que vise derrogar ou limitar a sua responsabilidade."

De acordo com o disposto no parágrafo §4 da DRA 510:

"A prova de revisão/ auditoria a obter deve set apropriada (qualidade e relevância) e
suficiente (quantidade) de forma a permitir ao revisor/auditor extrair conclusões
razoáveis nas quais baseia a sua opinião, devendo tal prova ficar devidamente
documentada nos seus papéis de trabalho."
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De acordo com o disposto no §1 da DRA 230:

"A norma de trabalho de campo constante do parágrafo 19 das Normas Técnicas de

Revisão/Auditoria dispõe o seguínte:"19. O revisor! auditor deve obter prova de

revisãol auditoria apropriada e suficiente, através • de inspecções, observações, indagações, confirmações,

cálculos e procedimentos analíticos, cuja realkação e conclusões devem ser adequadamente documentadas por

forma a suportar a sua opinião."

De acordo com o disposto no §2 da DRA 230:

A presente Directriz de Revisão/Auditoria (DRA) tem como objectivo proporcionar

ao revisor/auditor orientação sobre a documentação (papéis de trabalho) por ele e para ele

preparada ou por ele obtida e retida. relativa à execução da revisão/auditoria".

De acordo com o disposto no §4 da DRA 230:

"A documentação preparada e/ou obtida pelo revisor/auditor tem porfinalidade:

a) ajudar no planeamento e na execução da revisão1 auditoria;

b) ajudar na coordenação e sil)ervisão e na análise do trabalho de revisão/ auditoria; e

c) registar a prova de revisão/auditoria resultante dos trabalhos executados

com vista a servir de suporte à sua opinião e a comprovar que tais trabalhos

foram realizados de acordo com as Normas Técnicas e Directrizes de
Revisão/Auditoria."

De acordo com o disposto no §5 da DRA 230:

`O revisor' auditor deve preparar papéis de trabalho que sejam suficientemente completos

e pormenorizados para proporcionar uma compreensão global do trabalho

efectuado".

1062



Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
1°Juízo — Ji

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

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

Proc. n.° 290/20.2YUSTR

De ácordo com o disposto no §6 da DRA 230:.

"A forma e o conteúdo dos papéis de trabalho deve ser tal que permita a um

revisor/ auditor experiente, sem conhecimento prévio da entidade e do trabalho desenvolvido, ficar

com uma compreensão deste e das bases de suporte das decisões tómadas,
muito embora a compreensão completa de todos os aetos da revisão/ auditoria exija uma discussão

com o revisor/auditor que os preparou."

De acordo com o disposto no §10 da DRA 230:

19 revisor/auditor deve registar nos seus papéis de trabalho informação sobre (..) a naturea,

exten'são e data dos procedimentos executados, sobre os respectivos tesultados e sobre as
conclusões extraldas da prova de revisão/auditoria. Nos papéis de trabalho deve ficar

evidenciado quem ospreparou e quando foram revistos pelo revisor/auditor."

De acordo com o disposto no §11 da DRA 230:

"0 julgamento e decisão do revisor/auditor sobre -todos os assuntos
significativos devem ficar evidenciados nos seus papéis de trabalho, bem como os

factos importantes que eram conhecidos do revisor/ auditor na altura em que foram atingidas as

conclusões, até porque estas podem vira ser questionadas face a acontecimentos posteriores".

Apurou-se, assim, que com aquela atuação, byre e conscientemente, a Recorrente

postergou o dever de elaboração e conservação de documentação para o CSNA examinar,

facto que representou e quis. Neste conspecto, verifica-se que, quanto ao dever de aqui em

causa, não se verifica, nesta data, o exourimento do prazo máximo de prescrição aqui em

causa — 7 anos e 6 meses — acrescido da causa de suspensão de seis meses estabelecida na

alínea c) do número 1, do artigo 27.°A do RGCO e das causas de suspensão covidianas (86

dias em 2020 e 74 dias em 2021), o que apenas ocorrerá, previsivelmente e sem prejuízo de

mais douto entendimento, em 9 de Abril de 2022, acrescendo, ainda, as sobreditas causas
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de suspensão covidianas, portanto, não ocorrendo a prescrição antes de 2022 (artigo 28.°,

número 3 do RGCO e artigo 27.°-A, número 1, alíneas a) e demais argumentário constante

do douto Acórdão do TC n.° 500/2021, acima mencionado).

Postergou, por isso, o disposto no artigo 44.°-A, n.° 2, do EOROC, o que, nos termos

do disposto no artigo 22.°, n.° 1.° alínea b), dos Estatutos do CNSA, constitui

contraordenação grave por força do artigo 22.°, n.`" 1.° alínea b) dos Estatutos do CNSA.
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F. Da informação prestada pela KPMG ao CNSA (factos 874-885 da decisão recorrida)

Nos termos do artigo 4.°, n.° 3.0, alínea a) dos Estatutos do CNSA, em vigor à data

dos factos:

"3 - No exercício das suas atribuições de supervisão, o CNSA dispõe dos seguintes poderes:

a) Exigir quaisquer elementos e esclarecimentos que considere relevantes, não podendo as

entidades supervisionadas invocar o segredo profissionalff...)"

Segundo o disposto no artigo 22.°, n.° 1.° alínea b) dos Estatutos do CNSA, em vigor

à data dos factos:

"1 - Constitui contra -ordenação grave, punível com coima entre (cum) 10 000 e (eurv) 50 000, a

violação:

(• • -)

e) Do dever de prestação de declarações ou a prestação de informações falsas ao CNSA;".

Da conjugação do disposto no artigo 4.0, n.° 3.0, alínea a) com o artigo 22.°, n.° 1.°,

alínea b), ambos dos Estatutos do CNSA, em vigor à data dos factos, resulta que a norma

infracional demanda, quanto ao elemento objectivo, (i) a prestação de informações, (ii) que

o destinatário dessas informações seja o CNSA, e que OA as informações prestadas sejam

falsas.

Revertendo aos factos apurados, verifica-se que a Recorrente prestou ao CNSA a

seguinte informação: "(...) Conforme foi referido pela Dra. Inês Filipe numa das reuniões havidas, os

processos de crédito existiam, mas na documentação a que a KPMG Angola teve acesso não constavam

alguns elementos, incluindo o contrato com a assinatura de diode — situações não envolveram mais de 5/6

clientes — e foi no âmbito do trabalho desenvolvido sobre a carteira de crédito de 2013 que essa situação em

particular foi detectada, tendo sido essa situação de deficiência administrativa objecto de reporte, coma
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comprova a sua menção nos referidos relatórios. (...) Tal como referido pela KPMG Angola, nos anos

anteriores (2011 e 2012), não teve evidência, e como tal não reportou, que os dossiês analisados, no âmbito

da amostra, tivessem ausência de assinatura dos contratos por parte dos clientes. No que respeita a outras

deficiências detectadas, a KPMG Angola desde 2011 que reportou existirem outras lacunas ao nível dos

processos administrativos de crédito e que se relacionavam com divergências entre alguns dados que

constavam nos dossiês de crédito, relacionado com a existência de garantias não registadas em sistema e

respectivas valorkafffes."

No ãmbito das auditorias efetuadas (pela KPMG Angola) sobre o BESA, para efeitos

de emissão, pela KPMG, de opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas do

BES referentes aos exercícios de 2011 e 2012, foram detetados créditos relativamente aos

quais não foi possível obter (porquanto não se encontravam disponíveis nos respetivos

dossiers/processos de crédito): (i) as propostas dos créditos e respetivas .aprovações (e,

consequentemente, informação sobre a concreta finalidade/destinação dos créditos

concedidos pelo BESA); (ii) os contratos celebrados e assinados pelos clientes; (iii)

informação sobre a situação financeira e/ou de viabilidade económica dos mutuários

créditos analisados (como seja, demonstrações financeiras); e (iv) informação sobre o tipo

de colaterais associados aos créditos analisados, respetiva contratualização e documentação

de suporte à sua valorização.

A Recorrente conhecia a realidade descrita na alínea anterior e em que medida a

mesma não se contabilizava com a informação prestada ao CNSA, tratando-se de factos

próprios, sabendo que a informação prestada ao CNSA er falsa.
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.Com efeito, a falsidade resulta de uma divergência entre a mensagem (a informação

prestada) e o referente (a realidade) 213, considerando o conteúdo do pedido de informação

feito pelo CNSA â Arguida.

No caso em apreço, a informação prestada Pela Recorrente era falsa porquanto a

mensagem —que apenas no âmbito da auditoria sobre BESA, com referência ao exercício

de 2013, foram detetados processos/dossiers de crédito em que estavam em falta os

contratos assinados pelos clientes e que no âmbito das auditorias efetuadas com referência

aos exercícios de 2011 e 2012, as lacunas detetadas e reportadas pela KPMG Angola

estavam apenas relacionadas com divergências entre alguns dados que constavam nos

dossiers de crédito, por sua vez relacionados com a existência de garantias não registadas

no sistema do BESA e respetivas valorizações —.diverge do referente —que no âmbito das

auditorias efetuadas (pela KPMG Angola) sobre o BESA, para efeitos de emissão, pela

KPMG, de opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes aos

exercícios de 2011 e 2012, foram detetados créditos relativamente aos quais não foi

possível obter (porquanto não se encontravam disponíveis nos respetivos

dossiers/processos de crédito): (i) as propostas dos créditos e respetivas aprovações (e,

consequentemente, informação sobre a concreta finalidade/destinaç'áo dos créditos

concedidos pelo BESA); (ii) os contratos celebrados e assinados pelos clientes; (iii)

informação sobre a situação financeira e/ou de viabilidade económica dos mutuários

créditos analisados (como seja, demonstrações financeiras); e (iv) informação sobre o tipo

de colaterais associados aos créditos analisados, respetiva contratualização e documentação

de suporte â sua valorização.

Acresce, ainda, que a Recorrente prestou ao CNSA a seguinte informação:

213 ALEXANDRE BRANDÃO DA VEIGA, Crime de Manipulação, Defesa e Criação de Mercado,2001, p. 42-47.
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"A .KPMG Portugal não foi dado acesso a estas actas [atas das reuniões da assembleia geral

do BESA havidas a'3 e 21 de outubro de 2013] ".

Contudo, em sentido diverso', apusou-se que, a KPMG teve acesso, pelo menos

desde janeiro de 2014, a uma cópia das atas (integrais) das reuniões da assembleia geral do

BESA havidas a 3 e 21 de outubro de 2013. A Recorrente conhecia a realidade acima

descrita e em qué medida a mesma não se contabilizava com a informação prestada ao

CNSA, sabendo que prestava ao CNSA informação falsa.

A informação prestada pela Recorrente era falsa porquanto a mensagem — que à

KPMG Portugal não foi dado acesso às atas das assembleias gerias do BESA havidas a 3 e

21 de outubro de 2013 — diverge do referente — que a KPMG teve acesso, pelo menos

desde janeiro de 2014, a uma cópia das atas (integrais) das assembleias gerais do BESA

havidas em 3 e 21 de outubro de 2013.

A Recorrente bem sabia que informou o CNSA que i) apenas no âmbito da auditoria

sobre BESA, com referência ao exercício de 2013, foram detetados processos/dossiers de

crédito em que estavam em falta os contratos assinados pelos clientes; no âmbito das

auditorias efetuadas com referência aos exercícios de 2011 e 2012, as lacunas detetadas e

reportadas pela KPMG Angola estavam apenas relacionadas com divergências entre alguns

dados que constavam nos dossiers de crédito, por sua vez relacionados com a existência;

no âmbito das auditorias efetuadas (pela KPMG Angola) sobre o BESA, com referência

aos exercícios de 2011 e 2012, foram detetados créditos relativamente aos quais não foi

possível obter: i) as propostas dos créditos e respetivas aprovações (e, consequentemente,

informação sobre a concreta finalidade/destinação dos créditos concedidos pelo BESA); ii)

os contratos celebrados e assinados pelos clientes; iii) informação sobre a situação

financeira e/ou de viabilidade económica dos mutuários créditos analisados (como seja,

demonstrações financeiras); iv) informação sobre o tipo de colaterais associados aos
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créditos analisados, respetiva contratualização e documentação de suporte à sua

valorização; e que a informação prestada ao CNSA era falsa.

Resulta igualmente dos factos provados que a Arguida sabia que:

a) Prestou ao CNSA informação no sentido de que não lhe tinha sido dado acesso a

estas atas (integrais) das assembleias gerais do BESA havidas a 3 e 21 de outubro

de 2013;
b) Teve acesso, pelo menos desde janeiro de 2014, a uma cópia dessas atas; e que

c) A informação prestada ao CNSA era falsa.

A Recorrente representou .e quis o caractér ilícito da sua conduta, tendo atuado livre,

deliberada e conscientemente.

Atuou com dolo (nos termos descritos nos artigos 23°, n.° 1 dos Estatutos do CNSA

e 14.° do Código Penal, aplicável ex ti do artigo 32.° do RGCO, aplicável ex vi do artigo 24°,

n.° 1, dos Estatutos do CNSA) na prática dos factos imputados, violando, com a sua

conduta o disposto no artigo 22.°, n.° 1.0, alínea b), dos Estatutos do CNSA, concatenado

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

no artigo 22.°, n.° 1.° alínea b), dos Estatutos do CNSA, constitui UMA contraordenação

grave, sancionável com coima de €10.000,00 a €50.000,00.

Assim, ern conclusão, a Arguida, com a sua conduta, preencheu, por duas vezes, o

tipo -de -ilícito objetivo sob análise: a violação do disposto no artigo 22.°, n.° 1.0, alínea b),

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

CNSA que constitui a prática de uma contraordenação grave por força do artigo 22.°, n.°

1.° alínea b), dos Estatutos do CNSA, sancionável com coima de €10.000,00 a €50.000,00.
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MOLDURA SANCIONATÓRIA

A este respeito e, desde já, esclarece-se que não s.e divisam razões ponderosas que

demandem urna inversão da fundamentação, ponderação e iter trilhado para a fixação da

dosimetria das coimas acolhidas na douta decisão recorrida. •

Com efeito, o argumentitio expendido a este respeito, na douta decisão recorrida,

acha-se inteligível, claro e ancorado nos ditames que norteiam a tarefa de valoração da

coima, aplicado a urn acervo factual que se logrou demonstrar em juízo.

Sem prejuízo, haverá que reponderar a dosimetria concreta das coimas, dado que,

por força da convolação jurídica operada, a violação dos deveres de auditoria aqui em causa

surge de modo continuo, agregado por um sentido único de ilicitude. Se, por força dessa

agregação, soçobra a relação de concurso real e efectivos entre as mais de 60 infrações, de

execução instantânea, prefiguradas na douta decisão recorrida, ainda assim, não poderá

deixar de se valorar, agravando, a multiplicidade de actos parcelares contidos na violação do

dever, em execução Permanente.

Neste âmbito, por força do disposto no número 8 do artigo 416.° do CdVM não

vigor 4 a proibição de reformatio in pyris, normatividade validada pelo Tribunal

Constitucional no douto Aresto n.° 373/2015'.

Vejamos, pois.

No regime contraordenacional, a menor ressonância ética e neutralidade axiológica

arredam considerações de culpa, na aceção penal, sobre a Recorrente, afigurando-se que o

legislador enfatiza o caracter patrimonial da sanção.

214 Acórdão n.° 373/2015, acessível no site do Tribunal Constitucional:
Nãojul,ga inconstitm-ional a norma do aiii,go 416.° 8. do código dos Fakers Alobiliáiios, intetpiwada no sentido de gue
pode ser eqravarla a (-alma rill sede de inlvesnação judicial inteiposta pelo airido eni sua delesa, sem conrspondente alteracào
el on agapanienio dos ,fartos, elementos e cimenstâncias da decisão administrativa ondenatólia.
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Por essa razão, a sanção é um elemento nuclear na caracterização das
contraordenações' e, por isso e salvo melhor opinião, só circunstâncias muito singulares

aconselham, sob pena de defraudamento da teleologia do regime contraordenacional, a

dispensa total de pagamento da coima' ou a sua suspensão integral (note-se que o RGCO

nem o prevê).

Por outro lado, o Tribunal Constitucional vem validando e legitimando, como

conformes à Lei Fundamental, a amplitude de diversas molduras sancionatórias, arredando

a exigência de determinabilidade que opera no direito penal'''.

Neste âmbito, a coima assume um fim preventivo e desempenha uma função de

prevenção geral negativa e de .prevenção • especial negativa'''. Por isso, assume particular
preponderância o princípio da proporcionalidade, demandando correspondência entre a
gravidade da infração e a gravidade da sanção219.

Revertendo ao caso concreto,

Para efeitos de determinação da sanção aplicada, nos termos do disposto no artigo

405.° do CdVM, na redação vigente à data da prática dos factos, aplicável ex vi artigo 24.°,
n.° 1, dos Estatutos do CNSA, atende-se ao seguinte:

a. A ilicitude concreta dos factos;

b. O nível de culpa da Arguida;

c. As exigências de prevenção geral e. especial;

215 Neste sentido, cfr. com interesse, Figueiredo Dias, Direito Penal Parte Geral, 2. ed., Coimbra: Coimbra
Editora, 2007, 7/ § 10 e ss.
216 A doutrina e a jurisprudência dividem-se sobre a aplicação do regitne de dispensa de pena previsto no
Código Penal ao RGCO.
217 Neste sentido, a decisão sumária do TC n.° 216/2016 e o acórdão n.° 85/2012, ambos disponíveis no site
do. TC.
218 Cfr. Mário Monte, Lineamentos de Direito das Contraordenações, 2." ed., Braga: .AEDUM, 2014, p. 175.
Também Taipa de Carvalho, in Direito Penal. Parte Geral (Questões fundamentais. Teoria geral do crime), 3.'
ed., Lisboa: UCP, 2016, p. 142.
219 Neste sentido, a título meramente exemplificativo, cf acórdãos do Tribunal Constitucional, n.os 557/2011
e 110/2012, in www.tribunalconstitucionatpt.
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d. A circunstância de a Arguida se tratar de pessoa coletiva;

e. A situação económica da Arguida;

f. A inexistência de antecedentes contraordenacionais.

No que tange à ilicitude concreta dos factos em causa, não poderá deixar de se

assinalar o significativo desvalor das condutas em causa nos presentes autos, na medida em

que as mesmas se traduzem:

a. na violação de normas de auditoria — em concreto, na violação de normas de

auditoria respeitantes:

i. à documentação, nos papéis de trabalho, de informação que permita a um

revisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio do BPS e do Grupo

BPS e do trabalho desenvolvido pela Arguida, compreender (i) os

procedimentos de auditoria efetuados, os respetivos resultados e a prova de

auditoria concretamente obtida, bem como (ii) as bases de suporte das

decisões tomadas e as bases de suporte do julgamento por si efetuado (e/ou

os fundamentos da sua conclusão) sobre a suficiência do trabalho efetuado (e

prova de auditoria obtida) — 519 das NTRA, §4 da DRA 510 e §5, §6, 510 e

§11 da DRA 230;

ii. à documentação, nos papéis de trabalho, de informação sobre factos

importantes que eram do conhecimento da Arguida — §5, §6 e §11 da DRA

230;

à. elaboração e conservação de documentação suficiente para o CNSA

examinar convenientemente o trabalho da Arguida — artigo 44.°-A, n.° 2, do

EOROC;

iv. à obtenção de prova de auditoria, apropriada e suficiente, que permitisse

suportar a opinião emitida pela Arguida em Certificação Legal de Contas e

Relatório de Auditoria — 519 das NTRA e §4 da DRA 510;
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v. à obtenção de prova de auditoria, apropriada e suficiente, que permitisse

suportar parecer da Arguida para efeitos de revisão limitada sobre

demonstrações financeiras consolidadas intercalares — 519 das NTRA, §6 e

§14 da DRA 910 e §14 da DRA 702;

vi. ao dever de manter um nível apropriado de ceticismo profissional -• §10 das
NTRA e 515 da ISA 200;

vii. à inclusão de urna reserva por limitação de âmbito na opinião emitida pela

Arguida em Certificação legal de Contas e Relatório de Auditoria, decorrente

de não ter sido possível obter e analisar informação (prova de auditoria)

apropriada e suficiente — §30 da,DRA 700;

viii. à inclusão de uma reserva por limitação de âmbito no parecer emitido pela

Arguida em Relatório de Revisão Limitada, decorrente de não ter sido

possível obter e analisar informação (prova de auditoria) apropriada e

suficiente — §30 da DRA 700 e §20 da DRA 910;
ix. à inclusão de uma reserva por desacordo na opinião emitida pela Arguida em

Certificação legal de Contas e Relatório de Auditoria, decorrente de o valor

de uma rúbrica incorporar um valor de um ativo que se encontrava, à luz do

referencial derelato aplicável, sobreavaliado — 532 da DRA 700;

b. na violação do dever de prestar informação verdadeira ao CNSA.

POI- outro lado, atendeu-se ao perigà criado para os investidores (enquanto

destinatários da informação financeira auditada) e para o mercado de valores mobiliários e

outros instrumentos financeiros (cf. artigo 405.°, n.° 2, alínea a) do CdVM), na medida em

que os ilícitos imputados ocorreram no contexto da revisão legal de contas e auditoria às

desrrionstrações financeiras individuais e consolidadas do BES referentes aos exercícios de

2012 e 2013, assim como no contexto da revisão limitada sobre as contas consolidadas

intercalates do primeiro semestre de '2013, sendo a entidade auditada, simultaneamente, (i)
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uma instituição de crédito sujeita a revisão legal de contas, (ii) um intermediário financeiro

registado junto da CMVM, sob o n.° 107 e (iii) uma sociedade aberta, emitente de valores

mobiliários admitidos à negociação no mercado regulamentado da Euronext Lisbon,

denominado Eurolist by Euronext Lisbon, nessa medida, uma entidade de interesse

público.

À data da prática dos factos, a entidade auditada era uma entidade com elevada

relevância no sistema financeiro nacional, destinatária da confiança de um elevado número

de depositantes e investidores, quer quanto à sua solidez financeira, quer quanto à retidão

da respetiva informação financeira contida em documentos de prestação de contas.

Militando contra a Recorrente, assinala-se, ainda, o perigo criado para osinvestidores

e para o mercado de valores mobiliários e outros instrumentos financeiros, dado que

importa considerar que o BES (a entidade auditada) veio a ser objeto de uma medida de

resolução, sendo que várias rúbricas objeto de análise pela Recorrente no âmbito da

auditoria efetuada sobre informação financeira consolidada vieram a apresentar perdas

relevantes que contribuíram para a degradação patrimonial do BES — o risco dessas perdas

ocorrerem não foi detetado pela Arguida nos anos de 2012 e 2013 (ou, pelo menos,

sinalizadas as insuficiências informativas com que se vinha a deparar).

A infracção perdurou no tempo (cf. artigo 405.°, n.° 2, alínea b) do CdVIVI) com

reporte aos exercícios de 2012 e 2013, sendo que a Recorrente há muito era auditora do

BES, estando representada nos seus Conselhos de Administração.

Em seu desfavor depõe, ainda, a circunstância de a incompletude e íncipiência da

documentação da actividade de auditoria por si realizada constituir um obstáculo ao

exercício da supervisão e à descoberta das infrações praticadas (cf. artigo 405.°, n.`" 2, alínea
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c), do CdVM). De igual sorte, a prestação de informações falsas ao supervisor, por duas

vezes, obstaculizou o exercício da ação de fiscalinção do CNSA.

Afigura-se, por isso, que merece ser reputado de elevado o nível de ilicitudè concreta

dos factos assacados à Recorrente.

No que diz respeito ao grau de culpa da Recorrente, é igualmente elevadõ. A

Recorrente detém elevada experiência profissional e conhecimento das matérias ern causa

encontrando-se registada na CMVM, como auditor, desde 22 de dezembro de 2004 (até 31

de dezembro de 2015 sob o n.° 9093, e a partir de 1 de janeiro de 2016 sob o

2016109), sendo reconhecida como uma das quatro mais relevantes sociedades de

revisores oficiais de contas do panorama nacional e internacional, atendendo ao facto de

estar integrada numa rede global de firmas -membro sob a designação KPMG (vulgarmente

reconhecida como uma das "Big Four"), que, em 2019, se encontrava presente em 147

países e contava com mais de 219 mil profissionais a trabalhar nas suas firmas -membro (cf.

Relatório de Transparência de 2019, a fls. 9712-9751).

A Recorrente atuou sempre com dolo (directo), bem ciente de que a sua conduta

postergava deveres relativos à atividade de auditoria e revisão legal de contas, o que fez de

forma consciente e voluntária.

As exigências de prevenção (maxim, as exigências de prevenção geral -e especial

negativa) são elevadas.

A auditoria constitui uma das linhas de defesa do sistema financeiro, razão porque a

actividade assume natureza pública, em coerência com o desiderato constitucional inscrito

no artigo 101.° da Constituição: segurança das poupanças e o desenvolvimento económico e social.
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A este propósito com particular interesse para a dilucidação do pano de fundo em que

se insere a actividade de auditoria e a revisão das contas, respinga-se o Parecer do Conselho

Consultivo da PGR', subscrito pelo Juiz Conselheiro Henriques Gaspar:

«A informação financeira das empresas ou outras entidades - como aliás qualquer
outro tipo de informação - deve ser credível de forma a que os seus destinatários
possam retirar dessa informação condusões idóneas.

A informação financeira, que é interpretada e utilizada por uma vasta gama de
utentes e, especificamente, as demonstrações financeiras, corno parte que são da
informação financeira em termos gerais, devem ser preparadas de forma rigorosa e
credível com o fim de possibilitar informação útil à tornada de decisões económicas.

Os investidores, trabalhadores, financiadores, fornecedores e outros credores
comercias, os clientes, o próprio Governo e departamentos da Administração e o
público em geral satisfazem as suas diferentes. necessidades de informação em vista
de tomada de decisões económicas pela análise consideração das demonstrações

•financeiras das empresas.

A responsabilidade principal pela preparação e apresentação das demonstrações
financeiras das empresas cabe às respectivas administrações.

Todavia, a intervenção de um profissional qualificado e independente que examine
as demonstrações financeiras das empresas e expresse a sua opinião sobre a
razoabilidade com que essas demonstrações se apresentem, tem constituído uma
forma de dar credibilidade a tal modo de informação financeira das empresas.

O objecto de uma auditoria das demonstrações financeiras consiste em expressar
uma opinião sobre se tais demonstrações apresentam ou não uma imagem verdadeira
e apropriada ("a true and fair view") da situação dos negócios da empresa à data do
balanço e dos seus resultados do ano financeiro, tendo em consideração a lei e os
costumes do país onde a empresa se encontre registada.

cljá no longínquo ano de 1993, Parecer n.° 41/1993, de 22.10.1993, disponível no site do Ministério Público,
https:/ 'www.ministeriopublico.ptLpareceres-pgr/ 8G52
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Por seu lado, a International Federation of Accountance considera que "o objectivo
de urna auditoria das demonstrações financeiras, preparadas dentro de uma estrutura
de reconhecidas politicas contabi1ísticas, é habilitar um auditor a expressar uma
opinião sobre tais demonstrações financeiras; a opinião • dó auditor ajuda a dar
credibilidade às demonstrações financeiras.

Defme, pois, a lei funções de duplo tipo que são próprias da profissão de revisor
oficial de contas.

De um lado, funções de interesse público que constituem atribuições exdusivas dos
revisores - a certificação legal de contas e a revisão de empresaseoutras entidades
legalmente sujeitas a revisão - è, de outro, funções de consulta, sem aqueles
pressupostos e exigências, que apenas dependem da adequação e utilidade das
habilitações exigidas para o exercício da profissão.»

A Recorrente mantém-se a exercer a atividade de revisão legal de contas, inserida

numa rede nacional e internacional de auditoria, enfatizando as necessidades de prevenção

geral e especial que subjazem ao caso.

Relativamente à situação económica da Recorrente, considerou-se o Relatório de

Transparência de 2019, a fls. 9712-9731', do qual consta pm volume de negócios de

59.123 milhares de euros.

Milita em favor da Recorrente:

- O facto de não ter antecedentes contraordenacionais;

- O facto de não se ter apurado a obtenção, para si ou para terceiros, de quaisquer

beneficios como consequência direta da prática das condutas com relevância

contraordenacional em causa.

221 Documento produzido pela própria Arguida e por si disponibilizado ao público através da ligação
httpr:1 / home.kpms,1 pt/ ptlhome/ about' tramparency-report.html
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Assim tudo ponderado, convocados os princípios e ditames legais supra, afigura-se

adequado e proporcional, determinar as seguintes coimas parcelares:

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

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

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

fossem do seu conhecimento respeitantes ao trabalho efectuado:

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

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

DR.A 230, com o disposto no §19 NTRA, § 4 da DRA 510, que nos termos

do disposto no artigo 22.°, n.° 1.° alínea b), dos Estatutos do CNSA;

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

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

o artigo 62.°, n.° 4 do EOROC, com o disposto nos §5, §6, §10 e §11 da

DRA 230, com o disposto no §19 NTRA, § 4 da DRA 510), nos termos

constantes no artigo 400.°, alínea a) do CdVM, conjugado com o artigo

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

CdVM.

II. Pela violação do dever de obter prova de auditoria apropriada e suficiente para

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

aúditoria:

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

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

200, § 6, 514, 20 da DRA 910, 5 14 da DRA 702, § 30 DRA 700, nos

termos constantes no artigo 22.°, n.'" 1.° alínea b), dos Estatutos do CNSA;
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b. Colina de € 45.000 (quarenta e cinco mil euros), por violação do disposto

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

o 510, 19 das NTRA, com o §4 da DRA 510, §30 da DRA 700, § 6, 14, 20

da DRA 910 e 514 da DRA 702), nos termos constantes no artigo 400.°,

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

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

III. Pela violação do dever de 'emitir uma opinião com reservas (por limitação de

âmbito ou por desacordo) nos casos em que não lhe seja possível obter prova de auditoria

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

distorção material na informação financeira auditada:

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

artigo 44.°, n.° 3 do EOROC, conjugado com o §30 e 32 da DRA 700, nos termos

constantes no artigo,22.0, n.° 1.° alíneab), dos Estatutos do CNSA;

b. Coima de C 45.000 (quarenta e cinco mil euros) pela violação do artigo 3.°, n.° 1

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

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

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

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

IV, Pela violação do dever do auditor de manter um nível apropriado de cepticismo

profissional:

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

no §10 das NTRA e no §15 da ISA 200, nos termos constantes no .artigo

22.°, n.° 1.0 alínea b), dos Estatutos do CNSA;
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b. Coima de € 45.000 (quarenta e cinco mil euros) pela violação do artigo 3.°,

n.° I do Regulamento da CMVM n.° 6/2000 (conjugado com o §10 das

NTRA e no 515 da ISA 200), nos termos constantes no artigo 400.°, alínea

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

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

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

suficiente para o CNSA examinar o trabalho do ROC:

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

artigo 44.°-A, n.° 2, do EOROC, nos termos constantes no 22.°, n.° 1.0 alínea b) dos

Estatutos do CNSA.

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

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

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

concatenado com o artigo 4.°, n.° 3.0, alínea a) dos Estatutos do CNSA, nos termos

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

No RGCO, não se divisa norma que acolha a noção de cúmulo jurídico, em

moldes semelhantes ao que ocorre no direito penal.

Na verdade, estabelece o artigo 19.° do RGCO, sob a epígrafe, concurso de infrações,

que nesses casos, a coitna tem como limite máximo a soma das coimas concretamente

aplicadas às infrações em concurso e como limite mínimo a mais elevadas das coimas

concretamente aplicadas às várias contraordenações.

Inexistindo norma que imponha a ponderação do cúmulo jurídico, nos termos

empreendidos no domínio penal, em que se procede a nova ponderação normativa,

edificada sobre o desvalor global do facto e a personalidade do agente (artigo 77.°, número
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1 do Código Penal), preconiza Paulo Pinto de Albuquerque', acompanhado de demais

doutrina que, «em regra, a coima única deve aproximar-se dos limites máximos das somas

concretamente aplicadas».

De facto, no plano da apreciação conjunta dos factos, afigura-se que persistem

elevados, quer o nível de ilidtude global, quer as exigências de prevenção geral e especial,

não tendo sobrevindo elementos que demandem um desvio face àquela doutrina e ao modo

de determinação da coima única.

Na imagem global dos factos, embora respeitando a um comportamento exógeno

ao objecto destès autos, depõe em favor da Recorrente a circunstância de, no ano de 2014,

no âmbito e no decurso trabalhos de revisão limitada de finalidade especial e de revisão

limitada sobre as demonstrações financeiras do.BES reportadas a 31 de junho de 2014, no

'quadro da medida de resolução aplicada ao BES, ter detectado factos importantes, que

conduziram à constituição de • uma provisão de 700 milhões de euros, aprovada,
unanimemente, pela gestão do BES.

Assim, valorando em favor da Recorrente o que antecede, afigura-se adequado e

proporcional estabelecer em € 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil euros) a coima
única devida.

Inexiste qualquer facto que permita sustentar a suspensão — parcial ou total — da
execução da coima, atento o supra explanado, em particular, a gravidade intensa da ilicitude

global dos factos e as elevadas necessidades de prevenção geral e especial, conjugadas com

a ausência de factos concretos que inculquem no Tribunal a interiolização da

censurabilidade da conduta, o que poderia ser apto a um juizo de prognose favorável, mas

para o que não se detém qualquer elemento.

In Comentário do Regime Geral das Contra -Ordenações, à bi da Constituição da República e da Convenção Europeia dos

Direitos do Homem, UC Editora, 2011, pág. 89.
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D. DISPOSITIVO

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

parcialmente procedente o douto recurso de impugnação judicial apresentado pela

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

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

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

termos:

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

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

procedimentos de auditoria efectuados e a prova de auditoria obtida, bem como factos

importantes que fossem do seu conhecimento respeitantes ao trabalho efectuado:

a. Coima de € 45.000 (quarenta e cinco mil euros), por violação do disposto
no artigo 62.°, n.° 4 do EOROC, conjugado com os §5, §6, §10 e §11 da

DRA 230, com o. disposto no §19 NTRA, § 4 da DRA 510, que nos termos

do disposto no artigo 22.°, n.° 1.° alinea b), dos Estatutos do CNSA;

b. Coima de € 45.000 (quarenta e cinco mil euros), por violação do disposto
no artigo 3.°, n.° 1 do Regulamento da CMVM n.° 6/2000 (conjugado com

o artigo 62.°, n.° 4 do EOROC, com o disposto nos §5, §6, §10 e §11 da

DRA 230, com o disposto no §19 NTRA, § 4 da DRA 510), nos termos

constantes no artigo 400f, alínea a) do CdVM, conjugado com o artigo

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

CdVM.

II. Pela violação do dever de obter prova de auditoria apropriada e suficiente para

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

auditoria:
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c. Coima de € 45.000 (quarenta e cinco mil euros), por violação do disposto
no §19 das NTRA e no §4 e §54 da DRA 510, § 10s NTRA e 5 15 da ISA

200, § 6, §14, 20 da DRA 910, § 14 da DRA 702, § 30 DRA 700, nos termos

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

d. Coima de € 45.000 (quarenta e cinco mil euros), por violação do disposto
no artigo 3.°, n.° 1 do Regulamento da CMVIVI n.° 6/2000 (conjugado com

o §10, 19 das NTRA, com o §4 da DRA 510, §30 da DRA 700, § 6, 14, 20 da

DRA 910 e §14 da DRA 702), nos termos constantçs no artigo 400.°, alínea

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

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

HI. Pela violação do dever de emitir uma opinião com reservas (por limitação de

âmbito ou por desacordo) nos casos em que não lhe seja possível obter prova de auditoria

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

uma distorção material na informação financeira auditada:

e. Colina de € 45.000 (quarenta e cinco mil euros) pela violação do disposto
no artigo 44.°, n.° 3 do EOROC, conjugado com o §30 e 32 da DRA 700,

nos termos constantes no artigo 22.°, n.° 1.°.alínea b), dos Estatutos do

CN SA;

f. Coima de € 45.000 (quarenta e cinco mil euros) pela violação do artigo
3.°, n.° 1 do Regulamento da CMVM n.° 6/2000 (conjugado com o 44.°, n.°

3 do EOROC, conjugado com o §30 e 32 da DRA 700 e com parágrafo 20

da DRA 910), nos termos constantes no artigo 400.°, alínea a) do CdVM,

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

n.° 1, alínea c) do CdVM.

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

profissional:

g. Coima de € 45.000 (quarenta e cinco mil euros) pela violação do disposto no
§10 das NTRA e no §15 da ISA 200, nos termos constantes no artigo 22.°, n.° 1.°

alínea b), dos Estatutos do CNSA;
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h. Coima de € 45.000 (quarenta e cinco mil euros) pela violação do artigo 3.°,
n.° 1 do Regulamento da CMVM n.° 6/2000 (conjugado com o §10 das NTRA

e no 515 da ISA 200), nos termos constantes no artigo 400.4', alínea a) do

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

388.°, n.° 1, alínea c) do CdVM.

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

suficiente para o CNSA examinar o trabalho do ROC:

I. Coima de € 45.000 (quarenta e cinco mil euros) pela violação do disposto no
artigo 44.°-A, n.° 2, do EOROC, nos termos constantes no 22.°, n.° 1.° alínea b) dos

Estatutos do CNSA.

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

j. Coima de € 45.000 (quarenta e cinco mil euros), por cada uma das duas
violações do disposto no artigo 22.; n.° 1.°, alínea b), dos Estatutos do CNSA,

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

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

VI. Em cúmulo jurídico, na coima única• de € 450.000 (quatrocentos e cinquenta
mil euros), nos termos do artigo 19.° do RGCO.

Uma vez que o recurso foi julgado parcialmente improcedente, no segmento dos factos e

procedente parcialmente apenas em sede de dosimetria das coimas são devidas custas pela

Recorrente, fixando-se a sua dosimetria no máximo, atenta a extensão dos autos e complexidade

das questões suscitadas e no montante mínimo o valor devido pela Recorrida (artigo 87° do

Regulamento de Custas Processuais e Tabela III anexa ao Diploma).

Procede-se, nesta data, ao depósito da sentença.

21 de julho de 2021
A juíza de Direito

Mariana Gomes Machado
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