
Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa 
2" Juízo 2" Secção 

Alameda dos Oceanos, No 1.08.01 - 1990-097 Lisboa 
Telef: 213 182400 Fax: 21 1545 177 Mail: lisboa.tpicr@tribunais.org.pt 

Processo n03839/06.0 TFLSB 

I - RELAT~RIO 

1. A arguida recorrente: 

LISBON BROKERS - Sociedade 

Corretora, S.A., matriculada na 

Conservatória do Registo 

Comercial de Lisboa sob o n." 

9377, pessoa colectiva no 504 579 

550, com sede na Rua de São 

Caetano, no 6, Bloco C, 3", 1200- 

829 Lisboa 

veio impugnar judicialmente a decisão da Comissão do Mercado 

de Valores Mobiliários ("CMVM") proferida nos autos no3812003 que a 

condenou no pagamento da coima única de €50000,00 (cinquenta mil 

euros) pela prática de nove contra-ordenações. 
* 
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2. Alegou como consta de fls. 7354 a 7487 apresentando as 

seguintes conclusões: 

- A Decisão Condenatória ora recorrida padece, desde logo, do 

vício de DESVIO DE PODER: a CMVM sancionou não com vista 

a assegurar a melhor realização do direito, mas para justificar e 

custear a sua actividade de instrução do processo em epígrafe, 

conforme se pode ler nos pontos 24 al. e), 364 e 381 da Decisão. 

- O fim do direito sancionatório e das sanções que lhe dão corpo 

não são o financiamento da actividade da autoridade que profere a 

condenação, nem o suporte dos custos da respectiva instrução. 

- A arguida, a semelhança de todos os outros agentes regulados no 

mercado, paga uma taxa de supervisão, destinada a contribuir para 

os encargos da actividade de supervisão que inclui, entre outras, as 

de instrução e decisão de procedimentos contra-ordenacionais. 

- A ideia de relevar os custos de instrução na decisão de processos 

contra-ordenacionais, além de fazer "tábua rasa" do conceito das 

custas, constitui uma agressão aos direitos de defesa 

constitucionalmente consagrados, impelindo os sujeitos a uma 

temerária passividade defensiva sob pena de causar um 

agravamento no montante da coima.. . 
- Por perigosa e absolutamente atentatória do Estado de Direito e 

da Constituição da República Portuguesa ("CRP") - art. 32.O, n." 

10 - esta postura da CMVM deve ser indubitavelmente recusada e, 

por isso, ser a Decisão Condenatória nos autos ser anulada. 
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- A CMVM errou na Decisão Condenatória ora impugnada, quer 

na apreciação dos factos, quer nas várias conclusões retiradas 

dessa análise. 

DA RELAÇÃO DA ARGUIDA COM OS SEUS CLIENTES 

- A relação entre a Arguida e os seus clientes assenta num 

contrato de intermediação financeira. 

- Este contrato é, na verdade, uma união de contratos ou um 

contrato misto que encerra, pelo menos, um contrato de mandato 

e contratos de depósito de títulos ou de dinheiro. 

- Estes contratos de depósito, tendo por objecto bens fungíveis, 

como é o dinheiro, são do tipo irregular, implicando sempre que 

a propriedade do dinheiro se transmita para o depositário (o 

intermediário financeiro), nascendo ou aumentando um direito 

de crédito a um saldo do depositante (o cliente) sobre o 

depositário (art. 1144." do Cód. Civil). 

- O intermediário financeiro poderá, depois (ou em simultâneo) 

de receber o dinheiro do cliente, depositar o dinheiro em conta 

bancária por meio de novo contrato de depósito - agora 

bancário - gerando-se nova transmissão da propriedade do 

dinheiro e o nascimento de um novo direito de crédito (a um 

saldo). 

- Do que não podem restar dúvidas é que o contrato de depósito 

bancário que depois se efectiva com a instituição bancária é um 

segundo contrato de depósito absolutamente inconfundível com 

o primeiro porque, desde logo, celebrado entre entidades 
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diversas. 

- É certo que a dupla transmissão de propriedade e a dupla 

alteração no direito de crédito ao saldo podem verificar-se 

simultaneamente, mas tal simultaneidade é meramente eventual 

e já não sucederá quando o cliente entrega o dinheiro ao próprio 

intermediário financeiro - neste caso, com a entrega ao 

intermediário efectiva-se o depósito entre este e o cliente, 

transmitindo-se a propriedade do dinheiro do segundo para o 

primeiro e nascendo (ou aumentando) um direito de crédito do 

segundo sobre o primeiro. 

- O entendimento sustentado pela CMVM - "de que cada 

dinheiro pertence a cada cliente" - significaria que ao receber 

do cliente certa quantia em espécie o intermediário financeiro 

teria invariavelmente que depositar as mesmas notas e ou 

moedas na conta bancária relativa aos clientes, sem poder 

destinar as mesmas a outra despesa, depositando outras notas e a 

.ir 

moedas diferentes naquela conta bancária! ! 

- Aquele raciocínio revela profundo desconhecimento, quer das 

regras jurídicas, quer do funcionamento do mercado. 

Dos FACTOS 

- Os factos dados como provados na Decisão Condenatória 

(Capítulo IV) são uma réplica, ipsis verbis, da factualidade 

indicada na acusação, mesmo após a abundante prova 

apresentada pela Arguida na sua Contestação, o que permite 

desde logo comprovar a total inflexibilidade e desconsideração a 
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que a CMVM devotou os meios de prova apresentados pela 

Arguida. 

- Assim sendo, não resta senão a Arguida: 

i) Impugnar por falsidade o conteúdo de parte do ponto 3 

(«não diligenciou junto do BCP no sentido de assegurar a 

inscrição de denominação que permitisse identzficar que se 

tratava de uma conta que continha activos de clientes))) e de 

todo o ponto 9 do Capítulo IV; 

ii) Reproduzir a factualidade apresentada na Contestação e 

ignorada na Decisão Condenatória. 

- a)«I?ominação das Contas)) (art. 306.O, n." 4 do CdVM) 

- No giro (prática) comercial e social as contas bancárias são 

identificadas por conjuntos de caracteres alfanuméricos: número de 

conta, "NIB", "IBAN e "BIC/SWIFT" e, quando muito, pelo nome 

do titular da conta bancária. 

- A denominação da conta na ficha bancária é somente uma das 

possíveis menções identificadoras da conta bancária. 

- Alías, a denominação da conta na ficha bancária é um elemento 

sem utilidade prática decisiva, mesmo na actividade de corretagem, 

para todos os intervenientes no processo. 

- Ora, neste âmbito importa ressaltar que a lei não exige que a 

((menção distintiva da conta bancária)) seja uma qualquer expressão 

alfabeticamente reproduzida ("clientes", ou outra). 
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- Pode bem ser um código numérico, que não deixará de ser uma 

"menção", que sendo diverso dos atribuídos as restantes contas 

garante a sua distinção. 

- Encontra-se provado que a Arguida abriu junto do Banco 

Comercial Português, S.A. (BCP) uma conta bancária para depósito 

de valores financeiros relativos as operações de bolsa dos seus 

clientes, com o número 263 682 764, o NIB 

003300000026368276405, o IBAN PT50 0033 0000 0026 3682 

7640 5 e o BICISWIFT BCOMPTPL. 

- A denominação convencional que é usada diariamente quer 

internamente entre os serviços da Arguida, quer na relação destes 

com os seus clientes e a instituição bancária na qual foi aberta tal 

conta (o BCP) é "BCP Clientes". 

- Todavia, respondeu a CMVM que «a conta denominada BCP 

Clientes não contém (ou continha) qualquer elemento distintivo em 

relação às contas da arguida)) (cf. ponto 108 da Decisão 

Condenatória). 

- Tal é falso, porque todas as menções específicas desta conta 

bancária, ainda que representadas alfanumericamente, garantem a 

distinção entre as contas bancárias de que é titular a Arguida. 
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- Na verdade, quer o NIB, quer o IBAN desta conta são diferentes 

dos relativos às demais contas bancárias da Arguida, assegurando 

plenamente a sua distinção! 

- De volta aos factos, acrescenta-se que a titular da conta bancária 

"BCP Clientes" é, apenas e só, a Arguida. Nenhum dos seus 

clientes é conjunta ou solidariamente co-titular desta conta nem, por 

qualquer modo, parte no respectivo contrato de abertura de conta. 

- Não há funcionário ou serviço da Arguida que desconheça que os 

depósitos ou levantamentos de quaisquer valores por clientes e as 

operações por conta daqueles clientes são sempre feitos nesta conta 

"BCP Clientes", a conta bancária n." 263 682 764 junto do BCP. 

- Os clientes da Arguida sabem que a conta bancária onde 

realizam depósitos e de onde recebem pagamentos é a conta "BCP 

Clientes", nem conhecem ou realizam operações em qualquer outra 

conta bancária da Arguida, não havendo qualquer dúvida sobre isto. 

- A própria Instituição Bancária (BCP) sabe que a conta bancária 

com o n." 263 682 764 é aquela em que a Arguida centraliza a 

realização de todos os depósitos, liquidações e levantamentos dos 

valores financeiros relativos as operações por conta dos seus 

clientes. 
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- Esta evidência é confirmada pelo facto de durante toda a 

existência e actividade da Arguida nunca, em momento algum, 

qualquer cliente ter realizado qualquer operação bancária (depósito 

de numerário, de cheque ou transferência bancaria) em outra conta 

bancária da Arguida que não a conta n." 263 682 764 junto do BCP. 

- Do mesmo modo, jamais a Arguida deu ordem de realização de 

qualquer operação relativa a clientes que não fosse realizada na 

conta n." 263 682 764 junto do BCP. 

- Qualquer desses erros, seria facilmente detectado na 

contabilidade segregada da Arguida e, pelos clientes, no extracto 

contabilístico que mensalmente recebem. 

- Nunca houve um negócio de intermediação financeira relativa a 

clientes realizado pela Arguida ou pelos clientes, que se tivesse 

processado/liquidado em outra conta que não a conta "BCP 

Clientes". 

- Ademais, em 15 de Julho de 2005, a Arguida alterou a 

denominação em ficha bancária da conta n." 263 682 764 ("BCP 

Clientes"). 
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- Desde essa data, a referida conta bancária denomina-se "Lisbon 

Brokers Clientes Custodia", facto que a CMVM reconhece apesar 

de não relevar. 

- A decisão de alteração constituiu apenas mais um sinal da total 

cooperação que a Arguida sempre evidenciou para com a CMVM, 

acolhendo as suas sugestões, mesmo que não as considere 

vinculativas. 

- Assim, qualquer infracção que pudesse existir (e que não se 

concede), estaria sanada! 

- b) "Promiscuidade" de Patrimónios 

- A CMVM condenou ainda a Arguida por ter na conta "BCP 

Clientes"- ((dinheiro quer da arguida quer dos clientes)) 

alegadamente (porque a sua conta de enganos liquida na conta dos 

clientes mas também porque a arguida não apura nem transfere os 

montantes respeitantes as corretagens que lhe são devidas 

diariamente)). 

-Tais factos também são falsos. 

- Todas as saídas de fundos da conta "BCP Clientes" em favor da 

Arguida consubstanciarn pagamentos das comissões de corretagem 

que esta tem contratualmente direito a receber dos seus clientes. 
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- Por outro lado, nunca a Arguida depositou na conta "BCP 

Clientes" quaisquer outros valores que não fossem destinados a 

saldar a conta de enganos. 

- Para garantir a perfeita segregação e identificabilidade de todos 

fluxos financeiros, em particular os que envolvem a conta "BCP 

Clientes", nunca a Arguida procedeu a qualquer compensação entre 

os créditos e os débitos que tinha. 

- Periodicamente a Arguida procede na conta BCP Clientes a 

operações, paralelas e autónomas entre si, de (i) transferência 

creditícia para saldar a conta de enganos e de (ii) transferência 

debitória para saldar as comissões de corretagem. 

- A conta de enganos é uma conta contabilística - in casu, com o 

n." 1014 - de existência inevitável e imprescindível, 

contabilz'sticamente tratada como um qualquer cliente. 

- Uma vez que nela são contabilizados os valores dos erros 

ocorridos em operações efectuadas em nome de clientes é mais 

operativo liquidar tais enganos na mesma conta em que se liquidam 

as operações que deram causa a tais erros. 

- Relativamente a situação e procedimentos da conta de enganos a 

CMVM afirma, falsamente, que a Arguida cobria o saldo negativo 

da conta de enganos «com o dinheiro dos seus clientes)). 
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- A verdade é que o "saldo negativo" da conta de enganos era 

coberto mediante transferências que periodicamente a Arguida fazia 

para a conta bancária onde liquidava a conta de enganos, mantendo- 

se intocáveis as posições de cada um dos clientes. 

- Recorde-se que na mesma conta bancária existiam valores 

relativos às comissões de corretagem de que a Arguida era credora 

- e cuja admissibilidade a CMVM admitiu. 

- No que se refere à não transferência diária de montantes (para  

saldar a conta de enganos)), a própria CMVM concordou não ser 

exigível a sua cobertura antecipada, uma vez que dada 

imprevisibilidade dos enganos, seria incomportável a exigência de 

uma cobertura antecipada (cf. ponto 179 da Decisão Condenatória). 

- Assim o que importa é que a sociedade corretora tenha sempre 

liquidez imediata para cobrir os enganos ocorridos, o que é 

garantido pelo facto de a conta bancária onde são liquidados os 

enganos estar aberta junto da mesma instituição bancária onde está 

aberta a conta bancária corrente e suficientemente aprovisionada da 

sociedade corretora. 

- Ora, isso sucede no presente caso porque a conta de enganos 

liquidava em conta bancária (conta "BCP Clientes") aberta junto do 
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mesmo banco (BCP) onde se encontra aberta a conta corrente e 

principal da Arguida ("conta Mãe") que, a qualquer momento, 

podia dar ordem de transferência imediata de fundos da segunda 

para a primeira conta, garantindo uma cobertura automática do 

saldo negativo relativo à conta (contabilística) de enganos. 

- Ainda neste âmbito, está provado testemunhalmente (Daniel 

Santos e Tiago Pereira) que o saldo da conta de enganos é objecto 

de controlo diário pela Arguida (cf. fls. 68 15 e 6822 nos autos). 

- O critério da Arguida tem sido mais correcto, jamais tendo 

conduzido a situações de desequilíbrio ou de impedimento da 

realização de qualquer ordem ou pagamento por conta de clientes. 

- Refira-se, por fim, que a Arguida já alterou o esquema de 

liquidação, em 9 de Novembro de 2005, através da abertura de uma 

nova conta bancária junto do BCP, com o número 45302777472 na 

qual vêm sendo liquidadas desde então as operações da conta de 

enganos. 

- Esta outra conta bancária para liquidação da conta de enganos foi 

criada logo após ter recebido a primeira indicação da CMVM nesse 

sentido. 
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-Também esta decisão de alteração, além de sanar qualquer 

eventual infracção (que não se concede), constituiu mais um sinal 

da total cooperação da Arguida com a CMVM. 

- Os montantes que pertencem a Arguida na conta "CP Clientes" 

correspondem a créditos por comissões de corretagem que esta 

detém sobre os seus clientes por cada operação de alienação de 

valores mobiliários feita por conta daqueles. 

- Na conta "BCP Clientes" só existe dinheiro (i.e., um direito de 

crédito no saldo) relativo a Arguida que resulte de comissões de 

corretagem. 

- Os valores relativos a enganos, bem como os das despesas 

administirativas bancárias que são contratualmente assumidos pela 

Arguida, só surgem na conta bancária a título de débitos (na 

linguagem da CMVM, "saldos negativos"), pelo que nunca 

correspondem a dinheiro que exista na conta bancária. 

c) Utilização de Dinheiro dos Clientes 

- A CMVM alega existir uma situação ilegal de utilização de 

dinheiro dos seus clientes, apontando três clientes por conta dos 

quais emitiu um total de sete ordens de aquisição de valores 

mobiliários sem que o saldo (financeiro) de cada um deles tivesse 

um valor positivo suficiente que suportasse integralmente o preço 
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das referidas aquisições. 

- Os três clientes referenciados são pessoas que merecem a 

Arguida a maior confiança, demonstrada pelo saldo médio 

(positivo) das suas contas. 

- A confiança é um elemento típico, ou mesmo essencial, das 

relações comerciais. 

- Por outro lado, qualquer comparação, entre os valores dos saldos 

das contas e o número, montantes e períodos dos saldos negativos 

identificados, dita uma desproporção gigantesca reveladora de uma 

evidente e inaceitável falta de materialidade das situações 

fundamentadoras da Decisão Condenatória. 

- Na verdade, conforme melhor alegado, estamos a falar de sete 

situações de saldos negativos de tão curtíssima duração e que 

afectam somente três clientes, perante os 175.486 negócios 

realizados pela Arguida para mais de 378 clientes ao longo de quase 

seis anos de actividade! ! 

- A desproporção da reacção sancionatória torna-se ainda mais 

evidente se compararmos o valor dos saldos negativos apurados 

com o valor da coima aplicada. 

- Ao que acresce o muito pouco "rigoroso" cálculo dos períodos 

dos saldos negativos dos três clientes: na Decisão Condenatória 

opta-se por um critério de início do período (a data-movimento) 

diferente do critério para conclusão do mesmo (a data-valor), numa 

clara intenção de descobrir um período o mais longo possível, por 

meio de uma distorção de raciocínio. 
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- A Decisão Condenatória parece ter também esquecido que nem 

estes saldos negativos, nem nenhuma das restantes situações 

invocadas na decisão condenatória, causaram qualquer prejuízo ou 

dificuldade aos clientes da Arguida. 

- Nem deixou de ser cumprida qualquer operação sobre valores 

mobiliários ou pedido de levantamento feito por qualquer cliente da 

Arguida com saldo positivo por força da falta de findos na conta 

BCP Clientes (cf. depoimentos das testemunhas Joaquim Daniel 

Santos, Tiago Pereira e Rute Camacho já acima citados). 

- Aliás, mesmo no caso limite de todos os clientes da Arguida terem 

dado ordem de mobilização da totalidade dos seus saldos positivos 

num daqueles momentos referidos na Decisão Condenatória, como 

períodos em que existiram saldos negativos de algum dos três 

clientes mencionados, tal situação sucederia por a Arguida sempre 

dispor naqueles períodos de liquidez bem acima do valor dos saldos 

positivos dos clientes, seja na conta "BCP Clientes" de que é titular, 

seja em qualquer outra conta de que é. 

- Nunca esteve em risco a liquidez do saldo contabilístico- 

financeiro dos clientes da Arguida dadas as regras aplicáveis ao 

contrato de depósito. 

- Quando se movimenta esta conta, a posição patrimoniallo saldo 

financeiro de cada cliente só é alterado se aquele movimento 

bancário estiver relacionado com uma operação do mesmo cliente. 

- Todas as outras operações relativas a outros clientes, mesmo que 

impliquem para esses clientes um saldo negativo não alteram a sua 
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posição patrimonial/saldo financeiro. 

- Logo, não são susceptíveis de o prejudicar! 

- É que, esquece-se a CMVM, que o saldo financeiro/posição 

patrimonial dos clientes existe perante a Arguida, não perante o 

banco, pelo que uma variação no saldo da conta bancária só 

corresponde a uma variação no saldo financeiro de cada cliente se a 

variação bancária estiver relacionada com esse cliente! 

- Não havendo variação patrimonial para os "outros clientes", nem 

alteração na sua esfera jurídica, não há por onde apurar um 

prej uizo ! 

- Refira-se, para concluir a exposição factual que o conteúdo da 

acusação CMVM -confirmada na Decisão Condenatória recorrida - 
constituiu uma inteira novidade para a Arguida, pois jamais a 

CMVM tinha alertado a Arguida para que qualquer das situações 

acima descritas pudesse consubstanciar um ilícito contra- 

ordenacional, tendo tido a CMVM várias oportunidades o fazer, 

designadamente, numa das cinco inspecções a que sujeitou a 

arguida. 

- Por diversas vezes a CMVM questionou, opinou e deu sugestões 

sobre os procedimentos operativos da Arguida, sem no entanto 

alguma vez ter dado a entender existir qualquer das alegadas 

ilegalidades por que agora foi condenada. 

- Nem nunca a CMVM actuou preventivamente para com a Arguida 

no que diz respeito as situações por que a acusou e agora a 

condenou ou procurou revelar à Arguida, ou ao mercado em geral, 

o seu entendimento (ainda que criativo e indiferente a todos os 
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outros) sobre as normas do art. 306.' do CdVM e o dever de 

segregação patrimonial. 

- Quanto a isto é mesmo inaceitável a postura na Decisão 

Condenatória relativamente a extensão das atribuições e 

competências da própria CMVM designadamente onde se lê que 

«não compete as autoridades administrativas alertarem para 

aspectos tão basilares do regime jurídico em que se move a 

arguida)) [cf. ponto 85 a) da Decisão Condenatória] ou que «a 

CMVM não tem o dever de informar a arguida que está a violar 

qualquer disposição legal)) (cf. ponto 88 da Decisão Condenatória). 

- Na verdade, a CMVM está sujeita quer ao princípio da legalidade 

quer ao princípio da prossecução do interesse público (art. 4' do 

CPA), principio que a obriga a actuar - também preventivamente - 
quando no seu juízo estiverem em causa possíveis violações do 

interesse público, concretizado em certas normas jurídicas, não 

ficando a espera para condenar! 

- Também o CdVM - art. 358' e) - e o Estatuto da CMVM - arts. 4' 

no 1 c) e 5' a) - impõem a CMVM o dever de actuar 

preventivamente e divulgar o direito aplicável. 

- Assim, não podia (pode!) a CMVM demitir-se do papel activo e 

função preventiva de supervisão que a lei lhe comete, pois está 

plenamente sujeita ao princípio da boa fé e da protecção da 

confiança dos administrados (art. 6'-A do CPA). 

- IRIPUTAÇÃO OBJECTIVA 

- O facto de a única norma "incriminadora" invocada - artigo 398" 
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b) CdVM - se limitar a referir o "dever de segregação 

patrimonial", sem o densificar nem remeter para qualquer preceito 

legal concretizador, exige que, antes de mais, se apure o conteúdo 

de tal dever. 

Do Dever de Segregação Patrimonial 

- A Decisão Condenatória sustenta que o dever de segregação 

patrimonial é constituído por um conjunto de sub-deveres 

concretizadores das várias vertentes do dever geral de segregação 

patrimonial, constantes dos vários números do art. 306.' do CdVM 

(cf. pontos 3 e 4 da Decisão Condenatória). 

- Ora, é verdade que o artigo 306" do CdVM tem por epígrafe 

((segregação patrimonial)). 

- Contudo, é necessário analisar cada um dos seus números e testar 

se, o seu conteúdo traduz ou não um dever geral de segregação 

patrimonial ou uma dimensão parcial deste. 

- O dever de segregação patrimonial tem como sentido essencial o 

assegurar a distinção entre patrimónios de clientes e intermediário 

financeiro. 

- Tal conteúdo material nuclear é expresso no no 1 do artigo 306" 

CdVM. 

- <dssegurar a distinção)) não depende de uma arrumação física 

autónoma de bens, mas da certeza (((assegurar))) de que a cada 

momento é possível identificar e autonomizar o património que 

cabe a cada um. 

- A ((total separação)) que reclamou a acusação e que se repete 

Decisão Condenatória é apenas uma das formas possíveis de 



Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa 
2" Juizo 2" Secçiio 

Alameda dos Oceanos, No 1.08.01 - 1990-097 Lisboa 
Telef: 213182400 Fax: 2 1 1  545 177 Mail: lisboa.tpicr@tribunaiç.org.pt 

assegurar a distinção entre patrimónios. 

- Não é a única e, no rigor das coisas, não é sequer possível de 

realizar, quando há entrega de dinheiro. 

- Como determina o n." 1 do art. 306." do CdVM essa distinção 

deve ser assegurada pelo intermediário financeiro «em todos os 

actos que pratique)) e «nos registos contabilísticos e de 

operações)). 

- Ou seja, a Arguida não pode mobilizar património do cliente 

como se tratasse de património seu, nem pode fazê-lo de um modo 

que ponha em causa a certeza da titularidade desse património, 

nem pode, por último, atingir uma situação em que não tendo 

património próprio para gastar, se aproveite o património do 

cliente. 

- Acima de tudo, deve manter organizado um registo contabilistico 

que garanta a exacta e permanente informação da situação 

patrimonial de cada um e da sua "localização". 

- A verdade é que, por mais que a CMVM o pretenda negar, a 

Arguida mantém um perfeito registo contabilistico-financeiro que 

garante plena identificação de todas as operações realizadas, por 

conta de quem foram realizadas, em que data, com que valores, e 

todas as demais informações exigidas para controlo da sua 

actividade. 

- Este mesmo registo assegura que a cada momento se conhece 

exactamente quais os movimentos realizados por (conta de) cada 

cliente e qual a sua situação patrimonial, não sendo as insinuações 

da CMVM nos pontos 53 a 57 da Decisão Condenatória que põem 
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tal facto em crise. 

- A caracterização dos registos da Arguida como sendo de ((baixa 

qualidade)) e a sugestão da existência de ((centenas ou milhares de 

créditos e de débitos indevidos)) [cf. ponto 57 al. b] (ii) do da 

Decisão Condenatória) são recursos que só contribuem para a 

descredibilização da Decisão Condenatória. 

- Só a exactidão e clareza da contabilístico-financeira da Arguida 

permitiram i CMVM apurar as sete situações de saldos negativos 

de tão inexpressivo valor e curta duração! ! ! 

- Este registo e a sua permanente verificação assegura uma 

informação permanente e exacta sobre a "localização" de cada 

cêntimo de todos os milhões que a Arguida gere. 

- Assim, a segregação patrimonial contabilística realizada pela 

Arguida assegura plenamente a distinção dos patrimónios que 

cabem a cada um, sociedade corretora e seus clientes. 

- O património dos clientes confiados as sociedades corretoras 

pode ser composto por títulos de valores mobiliários e o direito a 

um saldo financeiro. 

- Na verdade a CMVM acaba por tratar o dinheiro que os Clientes 

entregam a Arguida como se de um bem infungível se tratasse - 

embora no ponto 65 do da Decisão Condenatória reconheça a 

fungi bilidade -, mantendo um direito permanente de propriedade 

sobre "aquele dinheiro" que entregaram. 

- Daí afirmar frequente que o "dinheiro na conta bancária é 

dinheiro dos clientes". 
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- Ora, dinheiro é füngivel e quando é transferido para uma conta 

bancária opera-se um depósito irregular, passando o titular da 

conta a ter direito a um saldo e a instituição bancária, onde foi 

realizado o depósito, a ser proprietária do dinheiro e devedora de 

um saldo. 

- Este tendo sido o entendimento unânime, quer na doutrina, quer 

na jurisprudência portuguesas (cf. Ac. do STJ de 9.02.1995 ou de 

21 .O5 1996, disponíveis em in www.dgsi.pt, ou ainda MENEZES 

CORDEIRO, in Direito Bancário, Almedina, pp. 524-5). 

- Olhando para a conta "BCP Clientes" reparamos que o titular 

desta conta bancária é a Arguida e não os clientes que para lá 

mobilizam fundos, prática autorizada pelo n." 4 do art. 306' do 

CdVM. 

- Retomando o regime do depósito irregular bancário as regras do 

mútuo, apenas se pode concluir que o dinheiro depositado na conta 

"BCP Clientes" é propriedade do depositário BCP, passando a 

Arguida a deter um direito de crédito sobre o saldo desta conta 

bancária, traduzido na possibilidade permanente de exigir a 

mobilização ou reembolso imediato. 

- O mesmo vale para qualquer depósito entre o cliente e Arguida. 

- Provavelmente, terá sido por não divisar a existência deste duplo 

depósito (um bancário e outro não), com dupla transmissão de 

propriedade, que a CMVM "criou" os conceitos de "pertença" de 

"imputação substantiva" de patrimónios alegadamente diversos 

dos direitos de propriedade e de crédito, precipitando-se a afastar o 
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regime do depósito irregular e do depósito bancário. 

- Assim, o cliente não tem qualquer direito sobre o dinheiro nem, 

sequer, sobre o saldo da conta bancária - só o teria caso fosse co- 

titular da conta bancária - facto verificável por um conjunto de 

dados práticos: não pode ordenar a movimentação da conta "BCP 

Clientes", os cheques que emite são passados a ordem da Arguida 

e não a sua, etc.. . 
- Logo, a fundamentação da CMVM patenteia a 

comprometedora confusão de identificar o "património" que 

deve ser segregado, com os valores depositados em conta 

bancária. 

- Ora, o objecto do dever de segregação é o património e não 

outro. 

- Com efeito, explica o art. 306.O, n." 1 CdVM que a segregação 

patrimonial é a "distinção" entre os "bens pertencentes aos 

patrimónios" de cliente e intermediário financeiro. 

- Conforme demonstrado os bens pertencentes ao património do 

cliente não são a conta bancária, nem o saldo na conta bancária, 

mas, no caso da entrega de dinheiro, o direito de crédito (ao 

saldo contabilistico-financeiro) sobre a Arguida (isto é assim 

para o Direito Processual Civil, das Sucessões, Comercial e . .. 
evidentemente . . . para o Direito dos Valores Mobiliários, quer a 

CMVM queira, quer não. . . .) 
- Nestes termos, se o bem pertencente ao património do cliente é 

o direito de crédito ao saldo contabilistico-financeiro, o 

intermediário financeiro "assegurará" «todos os actos que 
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pratique, bem como nos registos contabilísticos e de operações)) 

a ((clara distinção entre os bens pertencentes ao seu património 

e os bens pertencentes ao património de cada um dos clientes)) 

(art. 306.", n." 1 CdVM), se em todas aquelas situações 

"garantir" que o direito de crédito detido por cada cliente não se 

confunde (i.e. perde a distinção) com todos os direitos e 

posições activas que compõem o seu património. 

- Aliás, mesmo que, numa leitura de extrema exigência, se 

defenda que a garantia de distinção só está assegurada, com o 

conhecimento do direito de crédito e sua demonstrabilidade a 

cada momento, como também pela possibilidade permanente do 

seu exercício, qualquer dessas duas dimensões do dever de 

segregação foram plenamente cumpridas pela Arguida, facto 

que a CMVM não conseguiu negar, tentando apenas invocar em 

oposição, ainda que erradamente, as alegadas "diferenças" no 

Quadro 2. 

- Apurado com rigor o alcance do dever de segregação 

patrimonial não sobra qualquer base para se afirmar que a 

Arguida em momento praticou qualquer acto que pudesse 

colocar em perigo a distinção entre os direitos de crédito (ao 

saldo contabilístico-financeiro) de qualquer seu cliente sobre si 

e os seus activos patrimoniais. 

- Ora, por tudo isto fica claro que por segregação patrimonial não 

se pode querer entender total separação de patrimónios, nem 

sequer segregação de contas bancárias pois neste esquema, 

admitido expressamente por lei, não existe um qualquer direito 
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patrimonial do cliente sobre o dinheiro depositado, nem sobre o 

saldo da conta bancária. 

- A única forma de garantir uma segregação bancária seria exigir a 

abertura de uma conta bancária por cliente, o que, além de 

afastado por lei (cf. artigo 306.O, n.' 4 do CdVM), seria 

incomportável por implicar a multiplicação exponencial dos custos 

administrativos com contas bancárias. 

- Então como se realiza o dever de segregação patrimonial? 

- Na relação entre clientes e sociedades corretoras, uma vez 

entregue o dinheiro pelo Cliente este passa a deter um direito de 

crédito sobre o saldo da conta contabilística que tem aberta junto 

da sociedade corretora, traduzido na possibilidade permanente de 

exigir a mobilização ou reembolso imediato do valor do saldo. 

- Não se trata de um direito patrimonial sobre o saldo (ou parte 

dele) de uma conta bancária, mas sobre o saldo de uma conta 

contabilística-financeira, o que não tem nada de perturbante uma 

vez que a sociedade corretora, também está sujeita a deveres de 

informação, prudência e de organização contabilística e submetida 

à supervisão quer da CMVM quer do Banco de Portugal. 

- Assim sendo, dado que o património do cliente é, quanto aos 

valores pecuniários, o direito a um saldo (saldo contabilístico- 

financeiro e não saldo bancário), a segregação patrimonial é 

assegurada através da: 

(i) Segregação contabilístico-financeira das contas da Arguida e as 

contas de cada um dos clientes; 

(ii) Permanente possibilidade de reembolso ou mobilização 
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imediata pelo cliente dos fundos correspondentes ao saldo da 

sua conta junto da Arguida. 

- Pelo exposto, conclui-se que a Arguida assegura uma clara 

distinção entre os bens pertencentes ao seu património e os bens 

pertencentes ao património de cada um dos seus clientes, 

cumprindo escrupulosamente o seu dever de segregação patrimonial 

positivado no n." 1 do art. 306." do CdVM. 

- Sucede que, a Decisão Condenatória não se basta com o dever de 

segregação do art. 306.", n." 1 do CdVM, divisando, sem razão, nos 

outros números do mesmo artigo (para o aqui importa, os n."s 4 e 5) 

sub-deveres concretizadores do dever geral de segregação 

patrimonial. 

- A verdade é que o conteúdo e alcance das normas consagradas nos 

nos 4 e 5 do art. 306" do CdVM não consubstanciam dimensões 

internas do dever de segregação patrimonial consagrado no n." 1 do 

mesmo artigo. 

- Tal entendimento, além de abusivo, é atentatório do princípio da 

tipicidade vigente em todo o direito sancionatório, por alargar o 

alcance da norma "incriminadora", o art. 398." b) do CdVM, para 

além do seu sentido próprio - violação do dever de segregação 

patrimonial revelado pelo n." 1 do art. 306" do CdVM. 

- Com efeito, não será por a epígrafe do art. 306' ser ((segregação 

patrimonial» que todas as normas constantes do mesmo artigo 

regularão a segregação patrimonial e, principalmente, integrarão o 

conteúdo próprio do dever de segregação patrimonial. 

- O conteúdo de tais preceitos apresenta-se face ao dever de 
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segregação patrimonial não numa posição de identidade e inserção, 

mas numa posição de diferença, quando muito, de auxiliar externo 

que não basta para o identificar e, principalmente, para considerar 

que se encontrem abrangidos pela norma "incriminadora" do art. 

398." b) do CdVM. 

- Os n."s 4 e 5 do art. 306.' do CdVM serão, quando muito, 

instrumentais, quais garantias externas e autónomas do dever de 

segregação patrimonial consagrado no no 1 deste artigo. 

- Assim, só o incumprimento do n." 1 consubstancia uma violação 

do dever de segregação patrimonial. 

- O não cumprimento daqueles outros preceitos do mesmo artigo 

poderá gerar outra ilegalidade, que não a violação do dever de 

segregação patrimonial e, consequentemente, a prática de um ilícito 

contra-ordenacional. 

- Contra esta conclusão decidiu a CMVM que «em parte nenhuma a 

letra da lei estabelece esta relação de dependência)) entre o n." 1 do 

art. 306" do CdVM e os nos 4 e 5 do mesmo art. (cf. ponto 3 1 do 

Decisão Condenatória). 

- Porém, em momento nenhum a Arguida pretendeu afirmar tal 

relação de dependência. 

- Pelo contrário, é a autonomia entre tais normas que dita que só a 

violação do n." 1 é sancionada contra-ordenacionalmente, por só ela 

- e já não os nos 4 e 5 do art. 306' - consubstanciar o dever de 

segregação patrimonial mencionado no art. 398.' b) do CdVM. 

- Essa mesma autonomia explica que a eventual violação dos nos 4 e 

5 do art. 306." (que não se concede) não é sancionada a título de 
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contra-ordenação ao abrigo do art. 398" b) do CdVM. 

- Por outro lado, a CMVM recusa a tese da Arguida com o 

fundamento de que ela tomaria as normas constantes dos nos 4 e 5 

do art. 306" do CdVM em "normas jurídicas platónicas" (cf. ponto 

36 da Decisão Condenatória), por a sua violação não corresponder 

uma sanção contra-ordenacional. 

- Esquece-se, porém que: (i) a contra-ordenação não é a única 

sanção existente no ordenamento para o incumprimento de 

normas jurídicas, (ii) que a sanção não é elemento necessário, 

mas eventual, da norma jurídica e (iii) que só a falta da estatuição 

tornaria incompleta a norma jurídica! ! 

- Não é a existência ou não de uma dada denominação distintiva 

numa conta bancária, exigida no n." 4 do art. 306." do CdVM, que 

de algum modo, e em si, afecta a segregação patrimonial entendida 

como distinção de patrimónios. 

- A existência de uma dada denominação de conta bancária não 

determina nem evita confusões de patrimónios. 

- Na verdade (i) o perfeito cumprimento deste preceito nada diz ou 

faz quanto à existência ou não de distinção entre patrimónios e (ii) o 

seu desrespeito total é perfeitamente compatível com uma perfeita 

realização da segregação patrimonial. 

- Seria, portanto, abusivo sancionar esse eventual desrespeito como 

se de uma violação do dever de segregação patrimonial se tratasse. 

- São dispositivos distintos, eventualmente próximos, mas 

inconfundíveis para efeitos de prática do ilícito contra-ordenacional 

tipificado no artigo 398" b) do CdVM. 
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- Do mesmo modo, relativamente ao n." 5 do art. 306O, que 

determina que «as empresas de investimento não podem utilizar no 

seu interesse ou no interesse de terceiros o dinheiro depositado nas 

contas bancárias [de clientes] (...) nem os respectivos 

rendimentos. » 

- Esta proibição visa um problema diferente, o da utilização desses 

patrimónios, estejam ou não devidamente segregados, pelo que o 

perfeito cumprimento deste preceito é independente de uma 

eventual inexistência de segregação patrimonial e vice-versa. 

- Num cenário de perfeita segregação patrimonial não deixa de ser 

(facticamente) possível que um intermediário financeiro se 

aproveite do património do cliente para usar em seu benefício ou de 

outra pessoa e, também é imaginável que, em cenários de imperfeita 

segregação patrimonial os patrimónios de cada um só sejam 
. - 
utilizados em seu benefício próprio. 

- Tratam-se, portanto, de conteúdos normativos distintos: de um 

lado uma proibição de aproveitamento indevido (no 5), do outro, 

um dever de realização de uma situação de segregação patrimonial. 

-Em suma, as normas dos n."s 4 e 5 do art. 306.' do CdVM 

consagram dimensões externas, ainda que eventualmente 

instrumentais, ao dever de segregação patrimonial. 

- A afirmação legal deste dever não exige a positivação daqueles 

outros normativos e, mais importante ainda, a eventual violação 

destes (que não se admite nem concede) não implica um 

comprometimento da segregação patrimonial. 

- Assim, uma vez excluídos do sentido próprio do dever de 
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segregação patrimonial, não poderão estar abrangidos pela norma 

"incriminadora" do artigo 398" b) do CdVM que expressamente se 

refere unicamente ao ((dever de segregação patrimoniah). 

- Pretender o contrário constituiria uma grave agressão ao principio 

da tipicidade das normas "incriminadoras" que vale para todo o 

Direito sancionatório português, incluindo o contra-ordenacional, 

perpetrada por meio de tal "interpretação criativa". 

2) Da ((Nominação das Contas» 

- Concebendo por mera cautela de raciocínio que o no 4 do art. 306." 

do CdVM poderá consagrar uma dimensão própria do dever de 

segregação patrimonial, ainda assim é de rejeitar que a Arguida 

tenha incorrido no desrespeito deste preceito legal. 

- A menção designativa da conta que permite distinguir a conta 

bancária onde se depositam valores recebidos de clientes das 

restantes contas da sociedade corretora, não tem que ser 

obrigatoriamente a sua "denominação" na ficha técnica bancária. 

- Deve ser sim, uma menção que sendo utilizada no dia-a-dia, tenha 

um real efeito distintivo, independentemente de onde figura: seja na 

ficha bancária, seja na linguagem utilizada diariamente por quem 

interage com a conta. 

- Na verdade, o objectivo da norma é garantir que todos os que de 

algum modo interajarn com a conta e "mexam" em fundos relativos 

a clientes da Arguida saibam exactamente qual a conta bancária 

onde deverão ser depósitos e movimentados tais fundos. 

- Conforme demonstrado a "denominação" da conta na ficha 

bancária não é um elemento identificador utilizado no giro 
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comercial. 

- Relevantes são os conjuntos alfanuméricos identificadores da 

conta (número de conta, MB, IBAN, SWIFT), designação corrente 

utilizada nos contactos entre os diferentes agentes, e a designação 

na contabilidade da sociedade corretora, e, quando muito, o nome 

do titular da conta. 

- Limitar a exigência do n." 4 do art. 306." do CdVM a inserção de 

uma menção aos "clientes" na denominação da conta na ficha 

bancária é retirar grande parte do seu efeito útil. 

- O que dela se deve retirar é uma obrigação do intermediário 

financeiro fazer constar aos seus funcionários, bancos e clientes 

qual a "conta bancária de clientes", para que estes não tenham 

dúvidas onde depositar e movimentar os fundos relativos aos 

clientes. 

- Como demonstrado e resultante dos depoimentos de Joaquim 

Daniel Santos, Tiago Pereira, Rute Camacho e Miguel Duarte (fls. 

6813, 6824 linha 12, 6828 linha 22 e 6829 linhas 4 e 5 dos autos 

este objectivo foi plenamente conseguido. 

- Com efeito, nenhum dos intervenientes diários nas operações 

envolvendo fundos de clientes, tem dúvidas de que a conta bancária 

no 263 682 764 junto do BCP, designada por "Conta BCP Clientes" 

é a conta onde tais fundos deverão ser depositados e movimentados. 

- Por outro lado, mesmo que se siga a solução de exigir uma 

"menção distintiva" (n." 4 do art. 306" do CdVM), esta pode ser 

quer uma palavra, quer uma menção alfanumérica, desde que 

inconfundível com a de quaisquer outras contas e conhecida pelos 
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seus utilizadores. 

- Não é o tipo de caracteres gráficos (letras ou números) que 

cumpre o efeito distintivo, mas sim a originalidade da sua 

combinação na identificação da conta bancária. 

- Ora, a conta "BCP Clientes" tem várias "menções" alfanuméricas, 

como sejam o n." de conta, NIB e IBAN, insusceptiveis de 

confusão com quaisquer outras contas bancárias. 

- Dado que o fim da norma se encontra plenamente satisfeito é 

intolerável concluir que a Arguida incorreu em incumprimento 

dessa mesma norma. 

- Tratar-se-ia de uma estranhíssima interpretação restritiva do 

conceito ((menção que permita distingui-la)) (no 4 do art. 306.' 

CdVM) que jogaria em desfavor do escopo da norma. 

- Pense-se, por exemplo, no caso do cliente que pretende fazer uma 

transferência de dinheiro para a conta "BCP Clientes" em terminal 

automático da rede Multibanco: de que lhe serve saber que a conta . 

tem (na ficha bancária) a referência "clientes"? 

- Para realizar tal operação apenas tem de saber o NIB ou o n." da 

conta em que se depositam os valores relativos a clientes. 

- Assim, aquela "menção distintiva" que a CMVM parece 

considerar a única aceitável mostra-se, afinal, absolutamente inútil e 

incapaz de realizar o escopo da norma.. . 

3) Da ((Promiscuidade de Patrimónios» 

- Segundo a Decisão Condenatória, a Arguida ao pôr alegadamente 

na conta "BCP Clientes" "dinheiro" seu, relativo a comissões de 

corretagem, não transferindo diariamente esses montantes para uma 
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outra sua conta bancária, assim como ao liquidar nessa conta os 

"enganos", terá violado o art. 306.", n." 4 do CdVM. 

- A verdade, é que o alcance do dever previsto no art. 306.", n." 4 do 

CdVM é concretizado, no que respeita ao problema da utilização de 

contas bancárias pela sociedade corretora, pelo Regulamento no 

1212000 da CMVM, com as alterações introduzidas pelos 

Regulamentos da CMVM n." 3212000, n." 1712002, n." 212003 e n." 

1012003, mais precisamente dos art. 67." e 68 .O 

- Da leitura conjugada desses artigos, resulta que o que se proíbe é 

uma utilização da conta de clientes para "guardar" fundos da 

sociedade corretora não relacionados com operações de clientes e, 

por isso, que a sociedade corretora movimente a crédito a conta de 

clientes para ai depositar fundos que lhe pertencerão. 

- Ora, não é isso que se passa com a conta de enganos. 

- Por um lado, porque os "saldos negativos" decorrentes dos 

enganos resultam de operações por conta de clientes. 

- Por outro, porque a partir do momento em que é imputado o 

engano a sociedade corretora, o valor negativo do engano 

corresponde afinal a um valor patrimonial positivo do cliente - um 

crédito sobre a sociedade corretora. 

- Poder-se-á dizer com propriedade que os montantes negativos 

«que pertencem à Lisbon Brokers)) indicados no Quadro 2 

constante da Decisão Condenatória, correspondem afinal, na 

perspectiva do cliente, a património seu pois tratam-se de créditos 

que aquele cliente "vítima" do engano tem direito a receber desta e 

que esta pode, movimentar imediatamente de uma conta bancária 
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sua para a conta "BCP Clientes". 

- Na perspectiva da movimentação da conta bancária de Clientes, 

quando a sociedade corretora movimenta a crédito a conta bancária 

de clientes para saldar a conta de enganos está a depositar fundos 

cujos beneficiários últimos - embora sem incremento patrimonial 

directo - são os clientes. 

- Em suma, nem a existência de valores negativos na conta "BCP 

Clientes" por conta de enganos, nem os movimentos a crédito que a 

Arguida faz para saldar tais valores negativos violam o art. 67.' do 

Regulamento no 12/2000 CMVM, visto corresponderem a créditos e 

depois a fundos relativos ao clientes e suas operações de liquidação 

- conforme reconhece a CMVM (cf. ponto 215 da Decisão 

Condenatória). 

- É, portanto, respeitada a ideia de segregação. 

- Quanto aos montantes positivos «que pertencem a Lisbon 

Brokers)) indicados no Quadro 2 constante da Decisão 

Condenatória, correspondem ao valor das comissões de 

corretagem ainda não transferidos e cuja liquidação inicial na 

conta BCP Clientes a CMVM expressamente admitiu, como acima 

já se notou. 

- Fica, portanto, demonstrado que o artigo 306" no 1 do CdVM, 

conforme concretizado pelas normas do Regulamento no 12/2000 

CMVM, não veda as práticas da Arguida de liquidar inicial e 

temporariamente as comissões de corretagem e a conta de enganos 

na conta BCP Clientes. 

- E, não procede a argumentação utilizada pela CMVM - cf. 
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pontos 220 a 226 da Decisão Condenatória - segundo a qual a 

interpretação do artigo 306" no 1 do CdVM não poderia ter em 

conta as normas do Regulamento no 1212000. 

- O que está em causa é retirar apurar o comando normativo que 

resulta da norma legal e da norma regulamentar que a concretiza. 

- Uma vez em vigor tais normas, o preceito legal regulamentado 

não pode deixar de ser interpretado tendo em conta a 

concretização resultante da norma regulamentar. 

- Conclui-se assim pela inexistência de base jurídica que permita 

retirar do tratamento dado pela Arguida a liquidação da conta de 

enganos e as comissões de corretagem uma violação do dever de 

segregação patrimonial e a prática do ilícito previsto no art. 398." 

b) do CdVM. 

4) Da utilização de Dinheiros de Clientes 

- Segundo a Decisão Condenatória, a Arguida terá também 

praticado um ilícito contra-ordenacional pelo facto de 

(alegadamente) ter utilizado no interesse de alguns clientes, o 

dinheiro de outros clientes, ao proceder a liquidação financeira de 

operações de clientes com saldo financeiro negativo (n." 5 do art. 

306." do CdVM). 

- Desde logo, este entendimento faz uma incorrecta interpretação 

do conceito ((terceiros)) utilizado no art, 306", n." 5 do CdVM. 

- Na verdade, o conceito «terceiros» é distinto, e não confundível, 

com o conceito de clientes. 

-Nas chamadas contas bancárias "jumbo" que são tituladas pela 

sociedade corretora e utilizadas para realização de operações 
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relativas a uma pluralidade de Clientes - admitidas pelo art. 67.", 

no 2 do Regulamento 1212000 da CMVM - e de que é exemplo a 

conta "BCP Clientes", nenhum cliente é «terceiro» no que diz 

respeito a essa conta bancária "jumbo". 

- Todos são clientes e todos têm interesse, embora não um direito, 

no património depositado nessa conta bancária. 

- Diversamente, os «terceiros» não têm nem interesses, nem 

direitos sobre a conta e o respectivo saldo. São-lhes absolutamente 

estranhos. 

- Clientes, terceiros e intermediário financeiro são, portanto, 

categorias distintas e inconfundíveis para efeitos do no 5 do artigo 

306" do CdVM. 

-Contudo, invoca a CMVM o vinculo do direito de propriedade 

privada (cf. pontos 268 a 271 da Decisão Condenatória) mas que 

nem aqui pode ser invocado dado que não existe propriedade dos 

clientes sobre os valores depositados na conta bancária "BCP 

Clientes". 

- O património de cada cliente junto da Arguida é constituído, 

repete-se, por valores mobiliários e o direito de crédito (sobre a 

arguida) a um saldo contabilísitico-financeiro. 

- Logo, seja porque os clientes da Arguida não são «terceiros» 

relativamente à conta BCP Clientes, seja por ser tecnicamente 

incorrecto afirmar que o dinheiro depositado na conta "BCP 

Clientes" é de cada um dos clientes, é infundada a imputação de 

violação do art. 306", n." 5 do CdVM. 

- Nunca a realização de operações na conta "BCP Clientes" a 
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favor de clientes com saldos negativos (situação rara e 

globalmente irrelevante) pôs em causa os direitos patrimoniais dos 

demais clientes da Arguida. 

- Sempre foi possível - como se demonstrou - a todos os clientes 

da Arguida, mesmo que simultaneamente, proceder ao 

levantamento de fundos correspondentes a integralidade do seu 

saldo contabilísitico-financeiro junto desta. 

- Mesmo na situação limite de protelamento dos "clientes 

negativos" na regularização do seu saldo negativo, simultânea a 

uma decisão conjunta de todos os "clientes positivos" de pedir o 

reembolso dos seus saldos positivos, não seriam os "clientes 

positivos" prejudicados pelo saldo negativo dos outros, uma vez 

que o seu direito patrimonial existe directamente face a 

Arguida - e não face a conta "BCP Clientes" - e apura-se com 

base no extracto da sua conta contabilística e não com base no 

extracto bancário da conta "BCP Clientes". 

- Quando muito, seria a Arguida a suportar tais saldos negativos, 

assumindo a consequência de não ter usado a faculdade legal de 

recusar a ordem (art. 326.O, no 2 do CdVM). 

- Em suma, as situações de ocorrência de saldos negativos não 

comportam qualquer incumprimento pela Arguida do art. 306.O, n.' 

5 do CdVM, nem, muito menos, uma violação do seu dever de 

segregação patrimonial, faltando, suporte legal para lhe ser 

imputada o ilícito contra-ordenacional previsto no art. 326' b) do 

CdVM. 
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- Subsidiariamente, ainda que se apurasse ter existido uma 

violação pela Arguida do dever de segregação patrimonial, nunca 

poderia proceder a condenação por falta de . . . 

ILICITUDE SUBJECTIVA 

- No entender da CMVM, a Arguida não só sabia o resultado 

ilícito do seu comportamento como terá, alegadamente, agido 

com a intenção de o realizar. 

- Contudo, a Decisão Condenatória peca pela ausência de 

concretização e demonstração da imputação subjectiva dos 

factos, alegadamente ilícitos, praticados pela Arguida. 

- Na verdade, limitou-se a afirmar que resultam indícios 

suficientes da violação dos deveres previstos no art. 306.' do 

CVM (cf. n." 308 da Decisão Condenatória), abstendo-se de 

indicar de onde resultam tais indícios e quais são os indícios de 

onde (alegadamente) é possível aferir a referida ilicitude 

subjectiva. 

- Assim, não só não que não ficou demonstrada a ilicitude 

subjectiva da Arguida, como se violou o disposto no art. 58.O, 

n." 1, al. c) do RGCO ex vi art. 407.' do CVM, que obrigava a 

fundamentar a decisão de imputação subjectiva à Arguida, 

nulidade essa que desde já se invoca, nos termos 379." do CPP. 

- Nos termos do art. 125.O, n." 2 do CPA, "equivale a falta de 

fundamentação a adopção de fundamentos que, por 

[. . .]insuficiência não esclarecem concretamente a motivação do 

acto." 
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-Ainda que ao ler-se a Decisão Condenatória recorrida se 

pudessem perceber os motivos da ilicitude subjectiva, não 

estando, porém, indicados quais são esses indícios (nem sequer 

por referência), apenas se pode concluir que a fundamentação é 

insuficiente. 

- Por outro lado, sempre se dirá que a falta de clareza do art. 

306." do CVM e a novidade do sentido que lhes foi dado pela 

CMVM, conforme referido, impede que se possa equacionar, 

sequer, que a Arguida queria (dolo) praticar uma infracção, ou 

mesmo, que tivesse incorrido em tal infracção por não ter agido 

com o cuidado a que as circunstâncias a obrigavam e de que era 

capaz (negligencia inconsciente). 

- Subsidiariamente, ainda que se apurasse ter existido ilicitude 

subjectiva pela Arguida, nunca poderia proceder a condenação por 

faltar a culpa dessa comissão. 

CULPA 

- Contrariamente à Decisão Condenatória, não podia ser feita 

qualquer censura sobre o comportamento da Arguida, porquanto 

não lhe era, face ao Direito aplicável, exigida outra conduta. 

- Antes de mais porque não lhe era exigível que concebesse tal 

infracção, pois as normas legais em que se fundou a Decisão 

Condenatória são tudo menos unívocas e o sentido que lhes foi 

dado foi, no mínimo, criativo! 

-Se nem a CMVM, autoridade máxima de supervisão, tinha feito 

tal alcance aos n. Os 1, 4 e 5 do art. 306. O do CdVM nas 5 acções 

inspectivas que fez a Arguida, como era exigível a Arguida que 
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o fizesse? 

- Nessa medida, apenas se pode concluir não ter a Arguida 

consciência da ilicitude dos factos praticados, excluindo assim a 

sua culpa (art. 9." do RGCO ex vi art. 407." do CdVM). 

- Sem conceder, sempre se dirá, no que respeita a segregação 

patrimonial do art. 306.", n." 1 do CdVM, que a distinção entre o 

que é património da Arguida e aquilo que é património dos seus 

clientes, é tão clara que a Arguida facilmente conseguiu, em 19 

de Fevereiro de 2004 e, posteriormente, em 3 1 de Maio de 2005, 

informar a CMVM relativamente ao Saldo da "Conta BCP 

Clientes" quais os montantes que pertenciam a Arguida e quais 

os montantes que pertenciam aos Clientes da Arguida (cf. n." 12 

da Decisão Condenatória). 

-Mais conseguiu, dada a sua impecável segregação 

contabilístico-financeira identificar os Clientes a quem 

pertenciam tais montantes e aqueles que tinham saldo negativos 

- Ora, se finalidade pretendida pelo art. 306.3 n. O 1 do CVM foi 

alcançada, ao pormenor, qual a culpa da Arguida? 

- Relativamente ao disposto no art. 306.", n." 4 do CdVM, o 

dever de efectuar uma menção distintiva na conta própria do 

intermediário financeiro relativa a conta de Clientes sempre 

constou da contabilidade da Arguida e das menções 

alfanuméricas típicas (v.g. NIB e IBAN), conforme a Arguida 

fez. 

- Não fosse esta menção, a Arguida não teria identificado os 

montantes que pertenciam aos seus Clientes dos montantes que 
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lhe pertenciam, nem a CMVM teria encontrado os saldos 

negativos tão insignificantes de apenas três clientes em 

momentos muito pontuais, num universo tão grande de clientes 

e em mais de cinco anos de actividade. 

- Assim, somente no caso dessa menção não constar nem 

contabilisticamente dos registos da Arguida, nem das menções 

alfanuméricas típicas não teria sido respeitado o dever previsto 

no art. 305.", n." 4 do CVM. 

- Pelo exposto, quanto a tal preceito não era exigível da Arguida 

outra conduta. 

- Relativamente do disposto no art. 305.", n." 5 do CVM, apenas 

se pergunta como é que face ao disposto no art. 11 44. O do Cód. 

Civil, aplicável ao depósito irregular ex vi art. 1206. O do Cód. 

Civil, do qual decorre que a propriedade do dinheiro 

depositado é da instituição bancária, se pode afirmar que o 

dinheiro utilizado relativamente aos clientes com saldo negativo 

foi o dinheiro da Conta "BCP Clientes"? 

- Nestes termos, também quanto à (alegada) violação deste 

dever se conclui não ser exigível da Arguida outro 

comportamento. 

- Subsidiariamente, sem conceder e por mero dever de 

patrocínio, invoca-se a desculpabilidade das situações apontadas 

na Decisão Condenatória ora recorrida. 

- Os erros apontados não causaram quaisquer consequências 

para os Clientes ou para o mercado, nem, principalmente, 

qualquer relevância material absoluta ou relativa. 
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- Por outro lado, estes casos geradores de saldos negativos 

compreendem-se dentro do risco próprio da actividade que a lei 

veio claramente a positivar ao permitir no CVM (art. 326.O, n.' 

2) que os intermediários financeiros possam aceitar ordens de 

liquidação sem confirmarem previamente da existência de 

fundos/posse dos títulos pelos clientes, quando existam com 

estes laços de confiança comercial. 

- Esta faculdade gera e legitima a ocorrência destas situações de 

saldos negativos, que se admitem por terem como reverso 

sensíveis ganhos de eficiência na operatividade do mercado e da 

actividade de intermediação financeira. 

- Contra isto, não pode prevalecer o argumento, aliás descabido, 

de que terão sido causados danos à Supervisão, i.e., à CMVM 

(cf. n.' 364 da Decisão Condenatória), pois o art. 306.' do CVM 

não está pensado para evitar custos à Supervisão, antes se 

destina a assegurar, a transparência patrimonial, evitando a sua 

confusão, e a lesão de clientes. 

- Conforme demonstrado, ambas as finalidades foram 

alcançadas, apenas se podendo concluir pela desculpabilidade 

da conduta da Arguida. 

DA PENA APLICADA A ARGUIDA 

- Nos termos do disposto no art. 4 15.' do CdVM, a CMVM pode 

suspender, total ou parcialmente, a execução da sanção. 

- Nos termos do art. 413.' do CdVM "quando a contra- 

ordenação consistir em irregularidade sanável da qual não 

tenham resultado prejuízos para os investidores ou para o 
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mercado de valores mobiliários ou de outros instrumentos 

financeiros, a CMVM pode advertir o infractor, notificando-o 

para sanar a irregularidade." 

- Ainda com relevo para esta questão, estabelece o art. 414.O, n." 

1 do CVM, em sentido semelhante ao art. 5 1 .O do RGCO, que 

"quando a reduzida gravidade da infracção e da culpa do 

agente o justiJiquem, pode a CMYM, [...I proferir uma 

admoestação.". 

- Quer a suspensão da execução da sanção, quer a advertência 

ou admoestação são decisões dotadas de momentos de 
. . 

discricionariedade. 

- Contudo, não é menos certo que a Arguida alterou a 

"denominação bancária" da conta "BCP Clientes" e que a 

liquidação da conta de enganos se passou a fazer noutra conta 

bancária que não a "BCP Clientes", conforme a própria CMVM 

reconhece (ponto n." 347 da Decisão Recorrida). 

- Ora, a aplicação de sanções-coimas ou sanções-acessórias é 

medida de ultima ratio. 

- Afirma-se, com toda a segurança no Direito português, uma 

subsidiariedade das medidas punitivas em face (i) das actuações 

preventivas proprio sensu e, depois, (ii) das actuações mistas, 

como a advertência. 

- Esta subsidiariedade deve pautar-se por juízos de 

proporcionalidade e adequação aos factos praticados, juízos 

esses que não foram devidamente tidos em conta pela CMVM. 

- A CMVM aplicou a Arguida a sanção mais severa 
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esquecendo-se de dar preferência por actuações preventivas e a 

natureza de ultima ratio do direito sancionatório. 

- Ora, tendo, por um lado, a Arguida prontamente reparado as 

(alegadas) irregularidades identificadas, e, por outro lado, não 

resultando das mesmas prejuízos para os investidores ou para o 

mercado de valores mobiliários ou de outros instrumentos 

financeiros, apenas se pode concluir que, no limite, atendo as 

finalidade de prevenção do ilícito, a Arguida não podia ser sido 

aplicada uma coima de ê 50.000 mas, no limite e sem conceder, 

a sua pena deveria ter sido suspensa. 

- Neste sentido, o próprio art. 415.O, n." 2 do CVM, prevê a 

possibilidade da suspensão da sanção ficar "condicionada ao 

cumprimento de certas obrigações, designadamente as 

consideradas necessárias para a regularização de situações 

ilegais, a reparação de danos [. . .] ." 

- Nestes autos, a suspensão da execução da sanção nem sequer 

tinha de ficar condicionada ao cumprimento de tais obrigações, 

porquanto a situação foi regularizada e não causou danos. 

- Mais acresce que, conforme demonstrado, a gravidade das 

infracções e da culpa da Arguida é inexistente ou, pelo menos, 

diminuta. 

- Nestes termos, uma correcta aplicação do princípio da 

discricionariedade, de acordo com as regras de 

proporcionalidade, sobretudo na sua vertente da necessidade, 

obrigava à aplicação de uma advertência a Arguida, ou, no 

limite, a suspensão da execução da sanção aplicada. 
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- Outra solução mais severa, conforme a aplicada a Arguida, 

gera uma intolerável desproporcionalidade entre o (nulo ou 

reduzido) impacto económico das práticas alegadamente ilícitas 

da Arguida e o valor das coimas e o impacto económico da 

sanção aplicada. 

* 

3. O recurso foi recebido por despacho. 

* 

4. Procedeu-se a julgamento com observância de todas as 

formalidades legais, conforme consta da respectiva acta. 

Na sessão de julgamento de 22.09.2008, a arguida requereu a 

nulidade da prova em que se fundou a decisão recorrida e ainda a 

revogação da decisão administrativa por aplicação retroactiva da lei 

sancionatória mais favorável. 

O primeiro foi decidido por despacho de fls. 7991 a 8003 tendo 

havido recurso e decisão em douto Acórdão da Relação de Lisboa a fls. 

8216 a 8235. 

A arguida alegou ainda a prescrição do procedimento contra- 

ordenacional relativo a factos praticados em 2 1.05.2002 e 02.07.2002 - 

fls. 8361 a 8362. 

Foram ouvidos o M.P. e a CMVM quanto a alegada prescrição. 

Quanto a revogação da decisão administrativa por aplicação 

retroactiva da lei sancionatória mais favorável e a prescrição foram 

decididas por despacho de sessão de julgamento de 28.09.2010 a fls. 

8370 a 8374. 
* 
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11 - FUNDAMENTAÇÃO 

1 - FACTOS PROVADOS 

Estão provados os seguintes factos: 

i. A arguida é um intermediário financeiro registado na CMVM para o 

exercício de actividade de intermediação financeira desde Dezembro 

de 1999. 

2. Em 26 de Setembro de 2000 a arguida abriu junto do Banco 

Comercial Português, S.A. (BCP) a conta n." 263 682 764 para 

depósito de valores financeiros de clientes. 

3. A data da abertura da conta supra referida a arguida não diligenciou 

junto do BCP no sentido de assegurar a inscrição de denominação que 

permitisse identificar que se tratava de uma conta que continha 

activos de clientes, tendo a mesma assumido a denominação "Lisbon 

Brokers - Sociedade Corretora, S.A.". 

4. A referida conta só internamente (na arguida) é designada por "BCP 

Clientes". 

5. A arguida é ainda titular das seguintes contas bancárias não 

destinadas ao depósito de valores financeiros de clientes: 

QUADRO 1 
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6. A conta n." 1014, cujo titular é a arguida, tem por objectivo a 

recepção das "operações efectuadas em nome de clientes mas em 

cuja negociação se originaram erros que são suportados pelos 

clientes " sendo designada por "conta de enganos " 

7. A liquidação das operações imputadas a conta de enganos é efectuada 

na conta n." 263 682 764 junto do BCP, ou seja, na conta de clientes. 

8. A arguida não transfere diariamente o dinheiro necessário para saldar 

a conta de enganos. 

9. A conta BCP Clientes tem dinheiro quer da arguida quer dos clientes, 

não existindo segregação entre o património da arguida e o 

património dos clientes. 

10. Em 19 de Fevereiro de 2004, para o período entre 30 de Setembro de 

2002 e 31 de Dezembro de 2003, a arguida remeteu a CMVM um 

quadro com os montantes da conta BCP Clientes que lhe pertenciam e 

os que pertenciam aos clientes. 

l i .  Em 3 1 de Maio de 2005, para o período entre 30 de Setembro de 2002 

e 31 de Dezembro de 2004, a arguida remeteu a CMVM um quadro 

com os montantes da conta BCP Clientes que lhe pertenciam e os que 

pertenciam aos clientes. 
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12. A informação relativa aos montantes que pertencem a arguida, por ela 

prestada em 19 de Fevereiro de 2004 e em 3 1 de Maio de 2005, para 

o período coincidente, ou seja, de 30 de Setembro de 2002 a 31 de 

Dezembro de 2003, apresenta as seguintes diferenças: 

C 

f. ; .- - 
D"& 

e 
30 Set. 2002 

30 Out. 2002 

30 NOV. 2002 

31 Dez. 2002 

31 Jan. 2003 

28 Fev. 2003 

31 Mar. 2003 

30 Abr. 2003 

31 Mai. 2003 

30 Jun 2003 

31 JUI 2003 

31 A ~ o .  2003 

30 Set. 2003 

31. Out. 2003 

30 NOV. 2003 

31 Dez. 2003 

31 Jan. 2004 

29 Fev. 2004 

31 Mar. 2004 

30 Abr. 2004 

31 Mai. 2004 

30 Jun. 2004 

31 JuI. 2004 

31 A ~ o .  2004 

30 Set. 2004 

31. Out. 2004 

30 NOV. 2004 

31 Dez. 2004 

arguida em 19 de Fevereiro de 2004 (fls. 17 17 a 1732 maxime 1729); 

As colunas identificadas com a letra B. reportam-se a informação prestada pela 

arguida em 3 1 de Maio de 2005 (fls. 6563 a 6567 maxime 6567). 

S a e d a  

, 'lientes 

306.002,48 

268.479,38 

164.932.78 

81.569,58 

155.428,19 

126.404,29 

107.703.10 

104.738.56 

47 277,13 

78.635,66 

84.228,61 

100.678,72 

30.890,42 

56 221 ,O0 

355.819.05 

32.970,21 

83.379,77 

221.589,51 

187 559,91 

103.987,55 

89.605.95 

82.989,52 

43.075,15 

23.61 135 

76.206.44 

64.174,29 

94.143,50 

62.640,22 

Legenda: 

A. 
Montantes que 
pertencem á 

Lisbon Brokers 

60,125,03 

28 950,43 

1 1 155,26 

-4792,33 

1 8,890,59 

-10.279,81 

313,81 

-15,566,85 

-20,082,01 

8,641,65 

-2,730,93 

56,396,81 

-12,570 23 

-3,748,25 

237 239.65 

-40,177,17 

As colunas 

6. 
Montantes que 

pertencem A Lisbon 
Brokers 

3.885,50 

1 1  627,26 

-3.246,44 

-10.1 17,75 

597,69 

-1 1 361,97 

293,95 

-15.586,71 

-20.101,87 

-1 5 086,ll 

-3 371 -27 

55 756,47 

-13 210,57 

-4.388,59 

236.599,31 

-40.81 7,51 

-13.081,18 

66 550,25 

-29.875.88 

-32.743,14 

-23.349,79 

-1 2.967,71 

-18.819,49 

-54 816,99 

-39.683,59 

-40.877,15 

-1 8.858,80 

-16.121,13 

identificadas com a 

Diferença 
entre B e A 

-56.239,53 

-17.323,17 

-14.401,70 

-5.325,42 

-1 8.292,90 

-1.082,16 

-19,86 

-19,86 

-19,86 

-23.727,76 

-640,34 

-640,34 

-640,34 

-640,34 

-640,34 

-640,34 

letra A. reportam-se 

A. 
Montantes que 
pertencem aos 

clientes 

245 877,45 

239 528,95 

153 777,52 

86.361.91 

136.537,60 

136 684,lO 

107 389,29 

120.305,41 

67 359.14 

69 994,Ol 

86.959,54 

44.281.91 

43 460,65 

59 969.25 

1 1  8 579,40 

73 147.38 

A informação 

8, 
Montanttrs que 
pertencem aos 

clientes 

302.1 16,98 

256.852,12 

168.179,22 

91 687,33 

154.830,50 

137 766,26 

107 409,15 

120.325,27 

67 379,OO 

93.721,77 

87.599,88 

44.922.25 

44.100,99 

60 609,519 

119 21 9,74 

73.787,72 

96 460,95 

155.039,26 

217.435,79 

136 730,69 

112.955,74 

95.957,23 

61.894,64 

78.428,54 

1 1  5.890,03 

105.051,44 

1 1  3.002,30 

78.761,35 

prestada pela 

Diferença 
entre 6 e r 

56.239.53 

17 323,17 

14 401.70 

5 32542 

18 292,90 

1 082,16 

19,86 

19,86 

19,86 

23 727.76 

640,34 

640,34 

640,34 

640,34 

640.34 

649,34 
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13. DO extracto de conta do cliente n." 1 129, Gonçalo Xavier Calem 

Almeida Garrett, resulta que este cliente obteve saldos financeiros 

negativos: 

a) de € 16.087,20, no dia 6 de Novembro de 2002 (data 

movimento) com liquidação a 11 de Novembro de 2002 (data 

valor); 

b) de € 6.317,14, no dia 22 de Novembro de 2002 (data 

movimento) com liquidação a 27 de Novembro de 2002 (data 

valor); 

14. OS saldos financeiros negativos foram consequência da compra 

excedentária de valores mobiliários. 

15. Ambos os casos só foram detectados pela arguida no final da sessão, 

altura em que a arguida informou o cliente das situações. 

16. O cliente terá regularizado as situações nos dias 7 e 23 de Novembro 

de 2002, respectivamente, com a venda dos valores mobiliários 

comprados excedentariamente. 

17. A liquidação financeira das operações foi realizada através da conta 

junto do BCP n." 263 682 764 "não tendo imputado a qualquer 

cliente em concreto pois trata-se de uma conta global". 

18. DO extracto de conta corrente do cliente n." 1150, Bari Investments 

Ltd, resulta que este cliente obteve saldos financeiros negativos: - 

a) de € 54,OO a 27 de Junho de 2002 (data movimento) com 

liquidação a 2 de Julho de 2002; 

b) de € 1.104,92 a 3 1 de Outubro de 2002 (data movimento) com 

liquidação a 6 de Novembro de 2002; 
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c) de € 613,81 a 8 de Janeiro de 2003 (data movimento) com 

liquidação a 13 de Janeiro de 2003 (data valor); 

d) de € 1.362,02 a 16 de Janeiro de 2003 (data movimento) com 

liquidação a 2 1 de Janeiro de 2003; 

19. O saldo financeiro negativo em 27 de Junho de 2002 foi regularizado 

na sessão seguinte na medida em que o cliente obteve mais valias. 

20. A liquidação financeira da operação foi realizada através da conta 

junto do BCP n." 263 682 764 "não tendo imputado a qualquer 

cliente em concreto pois trata-se de uma conta global ' I .  

21. 0 saldo financeiro negativo em 31 de Outubro de 2002 foi 

regularizado, em 7 de Novembro de 2002 (data valor), através de 

transferência bancária no montante total de € 16.405,OO. 

22. A liquidação financeira da operação foi realizada através da conta 

junto do BCP n." 263 682 764 "não tendo imputado a qualquer 

cliente em concreto pois trata-se de uma conta global". 

23. O saldo financeiro negativo em 8 de Janeiro de 2003 foi regularizado, 

em 14 de Janeiro de 2003 (data valor), através de transferência 

bancária no montante total de € 6 13,8 1. 

24. A liquidação financeira da operação foi realizada através da conta 

junto do BCP n." 263 682 764 "não tendo imputado a qualquer 

cliente em concreto pois trata-se de uma conta global". 

2s. O saldo financeiro negativo em 16 de Janeiro de 2003 foi 

regularizado, em 22 de Janeiro de 2003 (data valor), através de 

transferência bancária no montante total de € 7.724,90. 
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26. A liquidação financeira da operação foi realizada através da conta 

junto do BCP n." 263 682 764 "não tendo imputado a qualquer 

cliente em concreto pois trata-se de uma conta global". 

27, O extracto de conta corrente do cliente n." 1060, António Homem de 

Me10 Mardel Correia, para o período compreendido entre 1 de Janeiro 

e 3 1 de Dezembro de 2002, apresenta um saldo financeiro negativo de 

£ 775,66 no dia 21 de Maio de 2002 numa operação relativa a 

subscrição reservada a accionistas de 620 acções do BPI na sequência 

do aumento de capital desta sociedade, 

2s. A operação foi liquidada por depósito de cheque enviado pelo cliente 

a ora arguida em 21 de Maio de 2002 mas só depositado pela arguida 

em 22 de Maio de 2002. 

29. A liquidação financeira da operação foi realizada através da conta 

junto do BCP n." 263 682 764 "não tendo imputado a qualquer 

cliente em concreto pois trata-se de uma conta global". 

30. A arguida agiu consciente e voluntariamente na comissão das 

infracções que lhe são imputadas. 

* 

Não logrou provar-se quaisquer outros factos para a decisão da 

causa. 

* 

A convicção do Tribunal relativamente aos factos provados, 

alicerçou-se na confissão da arguida que não impugnou os factos. 
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Também se atendeu às declarações das testemunhas ouvidas em 

audiência de julgamento António de Oliveira, Rui Pedro de Assunção 

Fernandes Justino, Joaquim Daniel Fernandes, Rute Franco Camacho, 

Tiago Pereira e Miguel Pedro Duarte que os explicaram os factos de 

forma que se afigurou credível. 

As testemunhas António de Oliveira e Rui Pedro Fernandes 

Justino explicaram a função de supervisão da CMYM e as diligências 

feitas no âmbito do processo administrativo desde o conhecimento da 

conta-clientes da arguida designadamente as consequências do ponto de 

vista da segregação do dinheiro da arguida e dos clientes bem como a 

importância da segregação. 

As testemunhas Joaquim Daniel Fernandes, Rute Franco 

Camacho, Tiago Pereira e Miguel Pedro Duarte explicaram a conta- 

clientes da arguida que era conhecida pela mesma mas não pela auditoria 

do BCP como consta da informação dada à CMYM. 

Dos depoimentos resulta que a arguida não conseguia saber 

exactamente o que pertencia a cada cliente e que não garantia 

permanentemente a possibilidade de o titular de cada património poder 

mobiliza-lo imediatamente segundo a sua vontade porque existia 

confusão entre o seu património e o dos seus clientes. 

A segregação patrimonial não existia porque não havia uma 

delimitação e identificação clara do património da arguida e o dos seus 

clientes. 

Dos depoimentos igualmente resulta que não há um perfeito 

registo contabilístico-financeiro da arguida como lhe impõe a sua 

actividade de intermediário financeiro. 
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Mais resultou que a arguida ao abrir a conta clientes em seu nome 

não assegurou que a mesma tinha menção que permitisse distingui-la das 

suas contas. 

Apesar das testemunhas afirmarem que os clientes da arguida não 

conheciam qualquer outra conta e não realizavam operações para outras 

contas e que o BCP sabia que essa conta era aquela onde se realizavam 

as operações dos clientes da arguida as mesmas explicaram que essa 

conta BCP clientes não tinha qualquer elemento distintivo em relação as 

contas próprias da arguida. 

Foi reconhecido que a conta clientes tinha dinheiro da arguida e 

não só porque a sua conta de enganos liquida na conta clientes correndo 

o perigo de serem valores de clientes que protegem valores de outros 

clientes e não os activos do intermediário financeiro sendo, assim, os 

outros clientes a assumir os custos e enganos que lhes não são 

imputáveis. 

Mais se atendeu aos documentos que constam dos autos 

designadamente o processo administrativo de fls. 2 até fls.7654. 
* 

No recurso, a arguida não impugnou a matéria de facto mas pugna 

por uma qualificação jurídica distinta daquela que a CMVM apresentou. 

A arguida alega haver desvio de poder pois a CMVM sancionou-a 

para custear o processo de contra-ordenação. 

O desvio de poder é um vício do acto administrativo. 
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A alegação da arguida parte de um princípio errado: o de que a 

coima que a CMVM aplica serve para custear as despesas que teve com 

o processo de contra-ordenação. 

Sucede que o produto das coimas aplicadas em processo de contra- 

ordenação não constitui receita da CMVM mas antes reverte 

integralmente para o sistema de indemnização aos investidores 

independentemente da fase em que se torne definitiva ou transite em 

julgado, artigo 406", n02 do CDVM. 

O elenco das receitas da CMVM consta do artigo 26" do seu 

estatuto. 

Mas a CMVM não pode deixar de ter em consideração os custos 

de supervisão que a actuação da arguida gerou - e teve-os em conta 

como consta da decisão. 

Improcede, assim, o alegado pela arguida. 

Igualmente improcede a alegação da arguida de que a CMVM não 

teve em conta a prova documental e testemunhal apresentada pois na 

decisão administrativa constam expressas referências aos documentos e 

às testemunhas que apresentou. 

A arguida é acusada da violação dos diversos deveres de 

segregação patrimonial previstos no art. 306." do Código dos Valores 

Mobiliários (CDVM). 

A segregação patrimonial, enquanto princípio basilar que 

caracteriza a actividade de qualquer intermediário financeiro consta, nas 

suas várias vertentes, do artigo 306" do CDVM. 
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O dever geral de segregação patrimonial manifesta-se em vários sub- 

deveres, assim designados não pela sua menor importância mas porque 

concretizam as várias vertentes que o dever geral assume. 

Ou seja, os vários números que compõem o art. 306' do CDVM 

sendo agrupados sob um mesmo tema - o da segregação patrimonial 

entre o património do intermediário financeiro e o património dos seus 

clientes - encerram deveres cumulativos, pois o cumprimento de um não 

dispensa o cumprimento dos outros. 

A não ser assim entendido, o legislador ter-se-ia bastado com a 

enunciação de um dever geral que orientasse a actuação do intermediário 

financeiro sem enunciar as obrigações específicas que para ele decorrem 

da exigência de separação patrimonial. 

Não se alegue a irrelevância interpretativa das epigrafes. 

A interpretação de uma qualquer norma não se deve cingir a letra da 

lei mas tem nesta o seu o ponto de partida e o limite da actividade de 

interpretação. 

As epígrafes dos artigos enquanto elementos lógicos da 

interpretação, apesar de não possuírem carácter vinculativo directo nem 

representam comentários laterais servem de auxílio precioso para a 

interpretação de um texto. 

Se existem normas em que o tema seja a necessidade de segregação, 

mesmo que o artigo não tenha esse nomen iuris, ainda assim há violação 

do artigo 398", al. b) do CDVM. 

Este artigo quer que as violações as normas relativas a segregação 

patrimonial sejam punidas como muito graves. 
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Nos casos que o legislador qualificou como regras de segregação 

quis deixar bem claro que, pelo menos, nestes casos estamos 

inequívocamente em tema de segregação patrimonial. 

É ao legislador a quem compete graduar o desvalor das condutas - o 

que fica claro pela aplicação do princípio da legalidade - artigo 2." do 

Regime Geral das Contra-Ordenações - RGCORDS. 

Não o compete nem a CMVM nem a arguida. 

Não nos podemos esquecer que a técnica legislativa adoptada pelo 

Código dos Valores Mobiliários é o chamado método de conexão 

dinâmico, ou seja, um método em que as diversas normas de sanção 

qualificam como contra-ordenações as condutas em função da sua 

conexão com certa matéria expressamente descrita, no caso vertente, os 

deveres de segregação patrimonial. 

Para se atender aos beneficios da utilização desta técnica cumpre 

recorrer aos ensinamentos de MANUEL CAVALEIRO DE FERREM iN 

L I L ~ ç õ ~ ~  DE 'DIREITO PENAL - PARTE GERAL I'', EDITORIAL VERBO, 

LISBOA, 1992, que identificou dois preceitos na estrutura da norma 

incriminadora: "o preceito primário, que define o crime, e o preceito 

secundário ou sanção, que comina a pena (...) contudo, pode essa 

estrutura apresentar-se de algum modo imperfeita sem que tal 

imperfeição afecte a existência dos dois preceitos que a compõem" . 
Fazendo a transposição deste entendimento para a técnica utilizada 

no CDVM vemos que os "preceitos primários" das diversas infracções 

estão organizados tematicamente ao longo do diploma legal, ou seja, as 

normas que definem o dever constam da parte substantiva do Código e 

de diversos diplomas extravagantes, enquanto os "preceitos secundários" 
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que cominam as diversas sanções estão reunidos num capítulo autónomo 

que tipifica os ilícitos em especial de cada uma das matérias e cuja 

moldura é definida em função das graduações abstractas constantes do 

art. 388". 

Esta técnica não viola os princípios da legalidade e da tipicidade pois 

como lembra FIGUEIREDO DIAS in "Para uma dogmática do Direito Penal 

secundário", Separata da Revista de Legislação e Jurisprudência anos 

1 16 e 1 17 "nada na Constituição obriga a conexionação, na mesma lei 

ou no mesmo preceito legal, da conduta proibida com a pena que lhe 

corresponde ". 
É fundamental que as normas infraccionais não suscitem aos seus 

destinatários quaisquer dúvidas quanto aos deveres objecto de punição e 

quanto as molduras das sanções aplicáveis porque o que o princípio da 

tipicidade visa assegurar é a garantia da certeza e da segurança na 

determinação das condutas humanas que relevam do direito criminal. 

A opção pela técnica legislativa constante do CDVM é legítima e 

consentânea com os contornos próprios do Direito de Mera Ordenação 

Social onde as normas de dever assumem um papel de destaque em 

relação à norma de sanção, em função dos seus destinatários e dos 

próprios deveres que impõem. 

Em todos os tipos infraccionais constantes do CDVM e também no 

tipo constante do art. 398.' al. b) permite que os seus destinatários se 

apercebam, de forma clara e inequívoca, dos seus deveres, no caso 

vertente de segregação patrimonial, e da sanção correspondente ao seu 

não cumprimento - é uma técnica que reforça o conhecimento das 

proibições dada a sua organização temática de forma simples e rigorosa. 
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Aliás foi o legislador quem qualificou e puniu a segregação 

patrimonial - veja-se, a título de exemplo, o disposto nos artigos 33" e 

43", ambos do Decreto-Lei n." 394/99, de 13 de Outubro, segundo os 

quais a violação dos deveres segregação patrimonial que impendem 

sobre as entidades gestoras de mercado é aplicável a parte relativa aos 

ilícitos de mera ordenação social previstos no CDVM, e 

consequentemente, o disposto no art. 398.", al. b). 

Há que concluir que a regra geral é de que a epígrafe é relevante 

mesmo que não seja sempre determinante para efeitos interpretativos e 

no caso específico do Código dos Valores Mobiliários a técnica 

escolhida foi a conexão material dinâmica, reconhecida pela 

jurisprudência. 

As epígrafes na parte substantiva do CDVM não surgem por acaso 

- foram pensadas e coordenadas com os artigos 388" e seguintes do 

CDVM que dizem respeito a conexão contra-ordenacional. 

Tanto as normas relativas a nominação das contas como a 

utilização de valores dos clientes são um problema de segregação - são 

factos que estão sob o controlo exclusivo do intermediário financeiro 

através dos quais ele pode gerar confusão de patrimónios 

designadamente, sem nominação das contas correctamente estabelecida 

torna-se necessário fazer o que a CMVM fez - perguntar a todos os 

bancos e a arguida sobre todos as contas da arguida (cfr. fls. 976 a 1039, 

6754 e 6755, relativamente aos bancos e fls. 1040 a 1065, 1780 a 1807 e 

5391 a 5505, relativamente a arguida). 



Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa 
2" Juízo 2' Secção 

Alameda dos Oceanos, No 1.08.01 - 1990-097 Lisboa 
Telef: 213 182400 Fax: 21 1545177 Mail: lisboa.tpicr@tribunais.org.pt 

O que prejudica a supervisão por maioria de razão prejudica um 

cliente que quisesse demonstrar se, em que montantes, em que termos e 

datas, determinados activos lhe pertenciam. 

De facto, o cliente não pode fazer o que a CMVM fez, ou seja, 

obter informação de confronto junto de todos os bancos em que a 

arguida tem contas. 

A incorrecta nominação da conta de clientes prejudica a 

supervisão e pode tornar impotente a sua defesa por parte dos 

investidores. 

O artigo 306", n.OS 1, 4 e 5 do CDVM são tipos de perigo abstracto - 

não nominar correctamente potencia o risco de misturar patrimónios. 

A relação que existe entre o art. 306O, n.OS 4 e 5 do CDVM e o n." 1 do 

mesmo artigo é uma relação de concretização e de instrumentalidade 

mas todo o regime de segregação patrimonial é de natureza instrumental 

e o legislador considerou, mesmo assim, a sua violação muito grave isto 

porque os prejuízos concretos dos clientes são tutelados em sede de 

medida da sanção, é certo, mas sobretudo em sede de acções cíveis para 

o efeito propostas.. 

Sempre que o legislador decide criar tipos de perigo abstracto visa a 

criação de uma rede de segurança que evite seja perigos concretos seja 

danos. 

Levada às últimas consequências aquela tese conduziria a que toda a 

segregação patrimonial porque instrumental, e desde que os clientes 

sejam indernnizados ou desde que os clientes não se vão apercebendo 

das lesões que sofrem (ou podem sofrer) não constituiria infracção. 
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Também não se alegue que as normas consagradas nos números 4 e 5 

do artigo 306" do CDVM são garantias externas e autónomas do dever 

de segregação patrimonial consagrado no no 1 do mesmo artigo ou que 

só o incumprimento do preceituado no nOl importa a violação do dever 

de segregação patrimonial ou que o não cumprimento daqueles outros 

preceitos do mesmo artigo poderá, quando muito, gerar irregularidade 

mas não violação do dever de segregação patrimonial e, muito menos, a 

prática de um ilícito contra-ordenacional. 

Com efeito, o conceito de irregularidade é um conceito de natureza 

processual e não um conceito substantivo como decorre do art. 413' do 

CDVM, isto é, irregularidade não se opõe a contra-ordenação. 

Irregularidade para efeitos contra-ordenacionais é sempre, por definição, 

uma contra-ordenação e, quando muito, pode ter efeitos processuais mas 

nunca de valoração jurídica substantiva. 

Acresce que em parte alguma a letra da lei estabelece esta relação de 

dependência. 

Não se dispõe que só há violação dos nos 4 e 5 do art. 306.' do 

CDVM caso haja violação do n." 1 do mesmo artigo. 

Acresce que ou o no 1 impõe igualmente que a nominação das contas 

tem que ser diferenciada (mas então o n." 4 seria inútil e devia-se punir 

pelo art. 306O, n." 1 do CDVM) ou a nominação das contas não gera 

qualquer punição mas qualquer uma das teses contradiz o sentido do 

artigo 306' do CDVM que consagra deveres nos nos 1 , 4  e 5. 

Não se diga que é a CMVM que alarga os deveres de segregação 

patrimonial para além da segregação contabilistico-financeira. 
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O artigo 306", no 1 do CDVM além de referir os registos 

contabilisticos e operações diz em todos os actos que pratique. 

O n." 4 do mesmo artigo vem acrescer aos registos contabilísticos 

e operações. 

O n." 5 do mesmo artigo, de novo, vem acrescer aos registos 

contabilisticos e operações. 

A arguida alega que é necessário "... analisar cada um dos 

preceitos invocados e testar se, visto o seu conteúdo, traduzem um dever 

geral de segregação patrimonial ou uma dimensão parcial deste. > l  

começando por referir que "o dever de segregação patrimonial traduz 

uma imposição aos intermediários financeiros de ((assegurar uma clara 

distinção entre os bens pertencentes ao seu património e os bens 

pertencentes ao património de cada um dos seus clientes)). É esse o 

conteúdo material do dever de segregação patrimonial que é bem 

expresso no n." 1 do artigo 306' CdVM: assegurar a distinção entre 
I 1  patrimónios. , 

É correcto dizer que aos intermediários financeiros impõe-se o 

dever de segregação patrimonial entre o seu património e o património 

dos seus clientes. 

Igualmente é correcto afirmar que é esse o escopo do artigo 306" 

do CDVM. 

Mas não se pode esquecer que o artigo 306", n." 1 do CDVM é 

claro ao referir em todos os actos que pratique. 

A lei não exige uma mera distinção formal: exige que em cada 

acto exista esta separação patrimonial. 
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Não procede a alegação da arguida que: "((assegurar a distinção)) 

não depende de uma arrumação Jisica autónoma de bens, mas da 

certeza (((assegurar))) de que a cada momento é possível identificar e 

autonomizar o património que cabe a cada um. A ((total separação)) é 

apenas uma das formas possíveis de assegurar a distinção entre 

patrimónios. Não é a única e, no rigor das coisas, não é sequer possível 

de realizar, pelo menos no que diz respeito ao dinheiro. O decisivo é que 

a cada momento se saiba exactamente o que pertence a cada um e que 

esteja garantida permanentemente a possibilidade de o titular de cada 

património poder mobilizá-lo imediatamente segundo a sua vontade 

(seja mediante operações sobre valores mobiliários, seja pelo seu 

levantamento). ". 
Com efeito, faz-se transporte para o âmbito subjectivo o que para a 

lei é objectivo. 

A lei exige actos. 

Pode-se dizer que assegurar a distinção não impõe ter uma 

arrumação fisica autónoma bastando que a cada momento seja possível 

identificar e autonomizar o património que cabe a cada um é correcto. 

Mas no caso concreto isso não aconteceu. 

A arguida não conseguiu saber exactamente o que pertence a cada 

um e que esteja garantida permanentemente a possibilidade de o titular 

de cada património poder mobilizá-lo imediatamente segundo a sua 

vontade. 

E não o conseguiu porque existe confusão entre o seu património e o 

património dos seus clientes como aliás decorre do quadro 2 dos factos 

provados que claramente mostra essa dificuldade da arguida. 



Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa 
2" Juízo 2' Secção 

Alameda dos Oceanos, No 1.08.01 - 1990-097 Lisboa 
Telef: 2 13 182400 Fax: 2 1 1545 177 Mail: lisboa.tpicr@tribunais.org.pt 

As normas de segregação patrimonial existem por haver uma 

necessidade clara de delimitação e identificação do património dos 

intermediários financeiros e do património dos seus clientes. 

A arguida alega que: "como determina o n. O 1 do artigo 306. O do 

CdVM essa distinção deve ser assegurada pelo intermediário financeiro 

«em todos os actos que pratique)) e «nos registos contabilisticos e de 

operações)). Ou seja, a Lisbon Brokers não pode desde logo mobilizar 

património do cliente como se tratasse de património seu, nem pode 

fazê-lo de um modo que ponha em causa a certeza da titularidade desse 

património, nem pode, por último, atingir uma situação em que não 

tendo património próprio para gastar, se aproveite o património do 

cliente. E, acima de tudo, deve manter organizado um registo 

contabilistico que garanta a exacta e permanente informação da 

situação patrimonial de cada um e da sua "localização ". 

"Como não poderá deixar de ser reconhecido pela CMVM; a 

Lisbon Brokers mantém um perfeito registo contabilistico-financeiro que 

garante plena identiJicação de todas as operações realizadas, por conta 

de quem foram realizadas, em que data, com que valores, e todas as 

demais informações exigidas para controlo da sua actividade. Este 

mesmo registo contabilistico-financeiro assegura que a cada momento 

se conhece exactamente quais os movimentos realizados por (conta de) 

cada cliente e qual a sua situação patrimonial a cada momento. Só esta 

tão exacta e clarijcadora organização da informação contabilistico- 

financeira na Lisbon Brokers permitiu a CMVM apurar as sete situações 

de saldos negativos de tão inexpressivo valor e de tão curta duração, 

pois caso contrário e face aos volumes transaccionados supra referidos 
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estaria a procurar uma agulha no palheiro" em termos 

verdadeiramente literais. Este registo e a sua permanente verzficação 

nas operações de conciliação assegura uma informação permanente e 

exacta sobre a "localização" de cada cêntimo de todos os milhões que a 

Lisbon Brokers gere a cada passo, sejam seus, sejam de clientes. > >  

Esta segregação patrimonial contabilística totalmente realizada pela 

Lisbon Brokers segundos os cânones legais e regulamentares aplicáveis 

facto que a acusação nunca questionou, porque não o poderia), 

assegura plenamente a distinção dos patrimónios que cabem a cada um, 
J 7 sociedade corretora e seus clientes. . 

Relativamente esta argumentação cabe referir que do presente 

processo decorre exactamente o contrário. 

A arguida não tem um perfeito registo contabilístico-financeiro: se o 

tivesse não tinha dado relativamente aos mesmos factos informações 

diferentes em momentos diferentes - veja-se o quadro 2 dos factos 

provados. 

Se a arguida mantivesse um perfeito registo contabilistico-financeiro 

daria sempre que tal lhe fosse pedido a mesma informação - a arguida 

bastava consultar os seus registos. 

A arguida está obrigada a agir com elevados padrões de diligência 

(artigo 304", n." 2 do CDVM) e tem que dispor dos meios inforrnáticos, 

humanos e organizacionais (artigos 7", 8." e seguintes, e 32." e seguintes 

todos do Regulamento da CMVM n." 1212000) necessários ao cabal 

desempenho das actividades de intermediação financeira para as quais se 

encontra registada junto da CMVM. 
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A arguida tem de manter a informação, relativa as operações 

realizadas, permanentemente disponível devendo, esse registo permitir 

em qualquer momento "buscas e selecções de conjuntos de registos por 

data, hora de execução, tipo e número de operação, instrumento 

Jivtanceiro, investidor, contraparte, mercado e actividade de 

intermediação, devendo as mesmas poder ser obtidas em papel sob a 

forma de listagem" (artigo 75", n." 3 do Regulamento da CMVM n." 

1212000). 

A arguida tem que registar informática e sequencialmente todos os 

movimentos de cada conta de cliente (artigo 69." do Regulamento da 

CMVM n." 1212000). 

A arguida alega falsamente que "mantém um perfeito registo 

contabilístico-financeiro que garante plena identificação de todas as 

operações realizadas, por conta de quem foram realizadas, em que data, 

com que valores, e todas as demais informações exigidas para controlo 

da sua actividade". 

Mais alega que: "o património dos clientes confiados as sociedades 

corretoras pode ser composto por títulos de valores mobiliários e o 

direito a um saldo financeiro. Se quanto aos títulos não restam grandes 

dúvidas, já quanto ao dinheiro/valor pecuniário que os clientes 

entregam a Lisbon Brokers ou que esta recebe por conta daqueles na 

venda de valores mobiliários, a situação presta-se as maiores dúvidas e 

algumas confusões. A acusação parece alinhar na ideia, salvo o devido 

respeito, de que os clientes entregam dinheiro a Lisbon Brokers como se 

de um bem infungível se tratasse, tendo um direito permanente de 

propriedade sobre aquele dinheiro que entregaram. 1 J  
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Ou que:"o dinheiro é fungível e quando é transferido para uma 

dada conta bancária opera-se um depósito irregular passando o titular 

da conta a ter um direito a um saldo e a instituição bancária onde foi 

realizado o depósito passa a ser proprietária do dinheiro depositado e 

devedora de um saldo para com o titular da conta bancária. Assim o 

qualzJicam unanimemente a doutrina e jurisprudência portuguesas. Por 

exemplo, o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 9 de Fevereiro 

de 1995, in www.dgsi.pt, .... Desenvolvendo, o Acórdão do STJde 21 de 

Maio de 1996, in www.dgsi.pt, ... No mesmo sentido MENEZES 

CORDEIRO, in Direito Bancário, Almedina, p. 524-5 explica que «o 

produto dos depósitos e o desconto dos créditos do banqueiro c..) 
permitem apurar o saldo. O saldo da conta funciona como um bem 

patrimonial, susceptível de diversas operações)). ((0 banqueiro adquire 

; a titularidade do dinheiro que lhe é entregue, sendo o cliente um simples 

credor. A pedra de toque está na disponibilidade permanente do 

saldo. )) ". 
"Olhando para a conta BCP Clientes ... reparamos que o titular 

desta conta bancária é a Lisbon Brokers e não o conjunto dos clientes 

desta que para ali mobilizam fundos. Prática esta que aliás é 

expressamente autorizada pelo n. O 4 do artigo 306. O do CdVM que prevê 

que «o dinheiro recebido dos clientes ou a seu favor deve ser depositado 

em conta bancária aberta em nome do beneficiário ou em nome do 

intermediário financeiro)). Retomando o regime do depósito (irregular) 

bancário, só é possível a conclusão de que uma vez depositado o 

dinheiro na conta BCP Clientes este torna-se propriedade do 

depositário BCP, passando a Lisbon Brokers a deter um direito de 
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crédito sobre o saldo desta conta bancária, que se concretiza na 

possibilidade permanente de exigir a mobilização ou reembolso 

imediato (trata-se, recorde-se, de uma conta a ordem) do valor do 
J J  saldo. . 

"O cliente não tem, portanto, qualquer direito sobre o dinheiro 

nem, sequer, sobre o saldo da conta bancária - só o teria caso fosse co- 

titular da conta bancária. O que pode ser verij7cado por um conjunto de 

dados práticos: o cliente não pode ordenar a movimentação da conta 

BCP Clientes, os cheques que emite são passados a ordem da Lisbon 

Brokers e não à sua, etc. Mas, não se pense que isto joga 

necessariamente em desfavor do cliente. Por um lado ,... o cliente 

mantém intactos os seus direitos patrimoniais sobre a Lisbon Brokers; 

depois, porque não corre risco quanto as vicissitudes ocorridas na conta 
11 BCP Clientes e no reembolso e movimentação desta conta bancária. . 

"Mas, então, se o direito patrimonial do cliente não se constitui 

face a instituição bancária e se a segregação patrimonial não se realiza 

mediante uma segregação de contas bancárias, como se realiza o dever 

de segregação patrimonial? (. . .) O direito patrimonial do cliente 

constitui-se em face da Lisbon Brokers, por via da relação contratual 

existente entre ambos, consistindo (i) na titularidade dos valores 

mobiliários cujos títulos entrega a Lisbon Brokers (e esta deposita - aqui 

em depósito regular por se tratarem de bens infungiveis -em conta de 

títulos junto da mesma instituição bancária) e (ii) no direito de crédito 

sobre um saldo que, na relação cliente-Lisbon Brokers, é apurado e 

titulado no registo contabílistico-Jinanceiro da Lisbon Brokers. Numa 

situação em tudo semelhante ao que se passa nas relações entre clientes 



Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa 
2" Juizo 2' Secçáo 

Alameda dos Oceanos, No 1.08.01 - 1990-097 Lisboa 
Telef: 213182400 Fax: 21 1545177 Mail: lisboa.tpicr@tribunais.org.pt 

e instituições bancárias quanto as contas bancárias, na relação entre 

clientes e sociedades corretoras, o dinheiro entregue pelo Cliente deixa 

de ser propriedade sua passando a deter um direito de crédito sobre o 

saldo da conta contabilistica que tem aberta junto da sociedade 

corretora, que se concretiza na possibilidade permanente de exigir a 

mobilização ou reembolso imediato do valor do saldo. A diferença 

reside, ajnal, apenas no facto de não se tratar de um direito patrimonial 

sobre o saldo (ou parte dele) de uma conta bancária mas sobre o saldo 

de uma conta contabilistica. c..) O que não tem nada de perturbante 

uma vez que a sociedade corretora, tal como as instituições bancárias, 

está sujeita a deveres de informação, prudência e de organização 

contabilistica e submetida a supervisão quer da CMVM quer do Banco 

de Portugal. " . 
"Dado que o património do cliente é, quanto aos valores pecuniários, 

o direito a um saldo [saldo contabilistico e não saldo bancário, a 

segregação patrimonial realiza-se e é assegurada (I;) pela segregação 

contabilístico-financeira das contas da Lisbon Brokers e as contas de 

cada um dos clientes e , (i9 pela permanente possibilidade de reembolso 

ou mobilização imediata pelo cliente dos fundos correspondentes ao 

saldo da sua conta junto da Lisbon Brokers. A tal segregação 

contabilístico-financeira, que sempre foi perfeitamente realizada pela 

Lisbon Brokers, assegura uma permanente distinção entre o que cabe a 

cada cliente e o que cabe a si, sociedade corretora. Permite, igualmente, 

a identz3cação completa de todas as operações realizadas relativas ao 

património de cada cliente e, tratando-se de títulos ou de valores 
> > pecuniários, saber em cada momento onde se encontram depositados. 



Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa 
2" Juízo 2" Secqáo 

Alameda dos Oceanos, No 1.08.01 - 1990-097 Lisboa 
Telef: 2 13 182400 Fax: 2 11 545 177 Mail: lisboa.tpicr@tribunais.org.pt 

Estes argumentos não procedem. 

Não foi dito que eram bens iníüngíveis nem a natureza dogmática do 

depósito irreleva. 

O artigo 306" está numa lei especial para a área dos valores 

mobiliários que é o CDVM. 

Quando o legislador usa a palavra "pertencente" ou "pertence" usa-a 

no sentido técnico específico e não por mero acaso. 

A mesma expressão surge no artigo 74" do CDVM por oposição ao 

artigo 80" do mesmo diploma legal. 

O que quer dizer que quando o legislador usa a palavra "pertença" e 

seus derivados nestas normas não está a curar da titularidade formal dos 

activos mas tão simplesmente de imputação substantiva, de esferas 

patrimoniais privadas e autónomas. 

Daí que irreleva a natureza irregular do depósito. 

Irrelevam, igualmente, as citações doutrinais e jurispmdenciais que 

dizem respeito ao depósito bancário enquanto tal e no âmbito do direito 

bancário e não do direito dos valores mobiliários. 

Não se contesta a natureza íüngível do dinheiro. 

Ao contrário do alegado não existe unanimidade sobre o facto de o 

depósito bancário ser um depósito irregular. 

Existem várias teorias sobre a natureza jurídica do depósito bancário, 

a saber: depósito bancário como depósito irregular; depósito bancário 

como mútuo; depósito bancário como contrato típico; depósito bancário 

como contrato atípico; depósito bancário como depósito irregular 

convertido em mútuo; depósito bancário como contrato sui generis e 

depósito bancário como contrato misto. 
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Não vale a pena apontar estes argumentos porque a natureza jurídica 

do depósito bancário irreleva para os presente autos. 

Não estarnos no âmbito do direito bancário que legítima e regula o 

sistema financeiro e as suas relações com os particulares e nessa medida 

rege-se por princípios de Direito Privado. 

O Direito dos Valores Mobiliários é um ramo de direito especial - é o 

que releva no presente processo. 

É irrelevante que a arguida seja titular - o que a CMVM não contestou 

nem o artigo 306", n." 4 do CDVM impede quando fala na conta de 

clientes já que este artigo permite que as contas de clientes que têm 

valores pertencentes a clientes tenham como titulares os intermediários 

financeiros. Mas, o beneficiário último é sempre o cliente, nunca a 

arguida. 

Se atendermos ao disposto no artigo 306", n." 4 do CDVM temos que 

o cliente entrega o seu dinheiro ao seu intermediário financeiro para 

poder realizar operações no mercado de valores mobiliários. 

O intermediário financeiro deposita esse dinheiro numa conta 

bancária. 

O titular dessa conta (com a menção distintiva) é, formalmente, o 

intermediário financeiro mas o beneficiário último é sempre o cliente ou 

os clientes (consoante o intermediário financeiro tenha, ou não, uma 

conta por cada cliente). 

O dinheiro, ou o direito ao crédito, é do cliente nunca do 

intermediário financeiro. 

O artigo 306" n." 4 do CDVM prevê que o dinheiro recebido dos 

clientes ou a seu favor deve ser depositado em conta bancária aberta em 
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nome do beneficiário ou em nome do intermediário financeiro mas "com 

menção que permita distingui-la das contas próprias deste". 

O que releva é que esta conta de clientes, seja quem for o seu titular 

formal, não pode ter activos do intermediário financeiro. 

Alega-se que: " por segregação patrimonial não se pode querer 

entender total separação de patrimónios, nem sequer segregação de 

contas bancárias pois neste esquema admitido expressamente por lei, 

não existe um direito patrimonial directo do cliente sobre o dinheiro 

depositado nem sobre o saldo da conta bancária. A única forma de 

garantir a garantir uma segregação bancária seria exigir a abertura de 

uma conta bancária por cliente, o que, para além de ser afastado por lei 

como solução única obrigatória (c$?. artigo 306. O n. O 4 do CdVM), seria 

na maior parte dos casos incomportável por implicar a multiplicação 

exponencial dos custos administrativos com contas bancárias. 9 1 

Através do artigo 306", n." 4 do CDVM foi a própria lei que ponderou 

o grau de promiscuidade de valores dos clientes (e só 'destes - não 

destes e do intermediário financeiro) admissível exactamente para não 

aumentar os custos do intermediário financeiro. Mas, fora destes limites 

(legais) existe violação de lei. 

Daí que seja correcto que a única forma de garantir uma total 

segregação era a abertura de uma conta bancária por cada cliente. 

Esta solução foi flexibilizada pela lei em atenção ao melhor interesse 

dos clientes, aos menores custos e maior eficiência dos intermediários 

financeiros. 

A existência de uma conta para cada cliente iria fazer aumentar os 

custos administrativos da sua manutenção, custos esses que seriam 
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reflectidos no preço que os clientes pagam ao intermediário financeiro 

pela prestação de serviços - eis é a razão pela qual se permite que o 

intermediário financeiro tenha apenas uma conta bancária, com menção 

distintiva das suas contas, para depósito do dinheiro. 

Irreleva alegar que: "c..) o conteúdo da acusação CMVM é uma 

inteira novidade (...). Jamais a CMVM alertou a Lisbon Brokers para 

qualquer das situações que agora vêm servir de fundamento a 

acusação de cometimento de ilícitos contra-ordenacionais. E, não 

faltaram oportunidades a CMVA4 para o fazer!" ou que "A Lisbon 

Brokers foi objecto pelo menos de cinco inspecções da CMVM - uma 

anterior ao registo da sociedade junto da CMVM; e as restantes já no 

curso da actividade da Lisbon Brokers - em datas dferentes - anos de 

1999, 2001, 2003 e 2005 - onde os seus métodos de operação foram 

objecto de análise e comentários (c?. para o efeito Docs. I I a 17 que 

se juntam e são cópias de documentos emitidos pela CMVM relativos a, 

e demonstrativos da, ocorrência das referidas inspecções). " 

"Nunca, no âmbito ou na sequência de qualquer das inspecções 

que realizou, a CMVM referiu ou, por qualquer forma, sugeriu que a 

Lisbon Brokers pudesse estar a cometer qualquer das violações agora 

criadas. Mais, por diversas vezes a CMVM questionou, opinou e deu 

sugestões sobre os procedimentos operativos da Lis bon Bro kers, como 

por exemplo relativamente ao funcionamento da conta de enganos, sem 

no entanto alguma vez ter sequer dado a entender existir qualquer das 

alegadas ilegalidades de que agora acusa a Lisbon Brokers (cfr. Doc. 

18 que se junta e é cópia de relatório de supervisão da CMVM a Lisbon 
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Brokers de onde constam referências a conta bancária de clientes - 

ponto 21, página 6 - e a conta de enganos -ponto 50, página 1 I). "; 

"A CMVM nunca actuou preventivamente para com a Lisbon 

Brokers no que diz respeito as situações por que agora a acusa, nem 

jamais tomou qualquer iniciativa para acautelar os alegados ilícitos. Em 

momento algum a CMVMprocurou sequer revelar a Lisbon Brokers, ou 

ao mercado em geral, o seu entendimento (que, diga-se, é aqui 

claramente criativo) sobre as normas do artigo 306' do CdVM e o dever 

de segregação patrimonial. j J  

São argumentos irrelevantes porque não compete as autoridades 

administrativas alertarem para aspectos tão basilares do regime jurídico 

em que se move a arguida. 

A CMVM tem o dever, decorrente do princípio da legalidade, de 

verificando a existência de quaisquer violações a quaisquer normas 

legais sancionar essa infracção através do competente processo de 

contra-ordenação - o que foi feito. 

Como ficou provado, a arguida, ao abrir uma conta (n." 263 682 764 

junto do BCP, por ela designada internamente como "BCP Clientes ") 

em seu nome sem assegurar que tal conta continha menção que a 

permitisse distingui-la das suas contas próprias, violou o disposto no 

artigo 306", n." 4 do CDVM segundo o qual: "o dinheiro recebido dos 

clientes ou a seu favor deve ser depositado em conta bancária aberta 

em nome do beneficiário ou em nome do intermediário financeiro com 

menção que permita distingui-la das contas próprias deste". 
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Trata-se de um tipo de perigo abstracto pois o legislador presume 

que, violado o dever, está criado o perigo da ausência de identificação 

inequívoca do titular substantivo do património. 

O tipo de ilícito é preenchido sempre que as contas de clientes 

abertas em nome do intermediário financeiro não contenham menção que 

permita a sua identificação como tal, independentemente de aquele 

perigo, presumido pelo legislador, se verificar ou não. 

Com a criação de tipos de perigo abstracto, como o constante do 

supra referido artigo, a lei proíbe a conduta descrita no tipo, sem que seja 

necessária qualquer valoração da susceptibilidade efectiva dessa conduta 

para criar perigo para qualquer dos valores protegidos. 

Dada a importância conferida ao bem jurídico aqui em causa - 

inequívoca identificação do titular do património - o legislador 

antecipou a tutela do mesmo, de modo a abarcar igualmente o estádio 

anterior a sua lesão efectiva. 

Não se alegue que:"no giro comercial contas bancárias são 

identzficadas por conjuntos de caracteres alfanuméricos: números de 

conta, "NIB", "IBAN" e "BIC/SWIFTH. E, quando muito, pelo nome do 

titular da conta bancária" e queUa denominação da conta na ficha 

bancária é em elemento sem utilidade prática decisiva ... caso da 

actividade de corretagem, para todos os intervenientes no processo: (q 
para os vários serviços da Sociedade Corretora seja no seu 

relacionamento interno . . . seja no seu relacionamento com os clientes. 

Na identiJicação da conta bancária em que pretendem realizar dada 

operação, os vários serviços da Sociedade Corretora referem-se ao 

número da conta, NIB, IBAN e /ou SWIFT ... e a designação 
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convencional da conta bancária para efeito de contabilidade da 

Sociedade Corretora - aquilo a que a CMVM chama designação 

"interna"; (ii) para os clientes, que quando contactam com dada 

instituição bancária ..., identiJicam a conta da Sociedade Corretora 

usando simplesmente o número de conta, NIB, IBAN, SWIFT e, quando 

muito a denominação do titular da conta bancária; (iii) as próprias 

instituições bancárias que, quando relacionando-se com a Sociedade 

Corretora titular da conta bancária ou os clientes identiJicam a conta 

pelo número da conta, NIB ou IBAN e, quando muito a denominação do 

titular da conta bancária". 

Com efeito, não se pode esquecer que é a lei que define os seus 

deveres. 

E desconsiderar o dever legal apenas poderá ser agravante da culpa 

por se traduzir em indiferença perante o Direito. 

Quanto ao giro comercial (a ser válido) é-o enquanto prática usual no 

âmbito de relações comerciais, de relações do domínio do Direito 

Privado. 

No caso vertente não estamos no âmbito de relações comerciais - 

estamos no âmbito de deveres específicos que decorrem da actividade 

de intermediação financeira desenvolvida pela arguida. 

A arguida não pode esquecer que enquanto intermediário financeiro 

está obrigada a elevados padrões de diligência (artigo 304" CDVM) e a 

elevados níveis de aptidão profissional (artigo 305" CDVM) - destes 

decorre, em primeiro lugar, o conhecimento de todas as normas que 

regem a sua actividade. 

Irreleva qual seja o giro comercial. 
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O Direito Comercial só é aplicável ao Direito dos Valores 

Mobiliários quando este último o permita. 

O Direito Comercial só poderá ser aplicável quando não se aplique o 

Direito dos Valores Mobiliários. 

São dois ramos de direito diferentes. 

Quando acaba o Direito dos Valores Mobiliários poderá, 

eventualmente, começar o Direito Comercial mas o mesmo se passa com 

o Direito Administrativo, com o Direito Penal ou com o Direito de Mera 

Ordenação Social - ou seja, só na medida em que não haja uma norma 

especial do Direito dos Valores Mobiliários. 

É verdade que as contas bancárias são identificadas pelo NIB, pelo 

IBAN, pelo SWIFT, pelo número de conta mas também e, 

principalmente, pelo titular da conta e, atento o disposto no artigo 306", 

n." 4 do CDVM, pela menção distintiva das restantes contas da arguida. 

Se não fosse assim este artigo seria inútil. 

A denominação da conta bancária é tudo menos um elemento sem 

utilidade prática pois com a menção que a distinga das restantes contas 

próprias do intermediário financeiro é uma das vertentes do dever de 

segregação patrimonial. 

A menção distintiva da conta bancária dos clientes é a única forma 

da supervisão saber quais são as contas que são de clientes e quais são as 

contas que são dos intermediários financeiros - aliás se a arguida tivesse, 

no momento em que abriu a conta de clientes junto do BCP, adoptado 

uma menção distintiva, a CMVM não teria (como teve) que perguntar a 

todos os bancos quais eram as contas da arguida, se essas contas estavam 
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em nome próprio, em nome de clientes, ou em nome próprio por conta 

de clientes (cfi. fls. 976 a 1039). 

A arguida abriu junto do BCP uma conta bancária para depósito de 

valores financeiros relativos as operações de bolsa dos seus clientes. 

Esta conta tem o número 263 682 764 fazendo ainda referência ao NIB, 

ao IBAN e ao BICISWIFT e a denominação convencional usada 

diariamente entre os serviços da Lisbon Brokers e que a instituição 

bancária na qual foi aberta (o BCP) é BCP Clientes, que só ela é titular 

da conta BCP Clientes rematando que não há funcionário ou serviço da 

Lisbon Brokers que desconheça que os depósitos ou levantamentos de 

quaisquer valores por clientes e as operações sobre valores mobiliários 

por conta daqueles clientes são sempre feitos nesta conta BCP Clientes 

- a conta bancária número 263 682 749 e que todos os clientes sabem 

que a conta onde realizam depósitos e de onde recebem pagamentos 

acrescentando que os clientes "não conhecem nem realizam operações 

em qualquer outra conta bancária da Lisbon Brokers pelo que não 

poderia existir neles qualquer dúvida sobre qual a conta bancária da 

Lisbon Brokers afecta às operações por conta de clientes ou até que o 

BCP sabe que a conta bancária com o número 263 682 764 é aquela em 

que a Lisbon Brokers centraliza a realização de todos os depósitos, 

liquidações e levantamentos dos valores financeiros relativos às 

operações por conta dos clientes é de todo irrelevante. 

Não está em causa o facto de a arguida ter aberto uma conta 

bancária para as operações dos clientes porque isso é-lhe exigível pelo 

artigo 306", no 4 do CDDM que obriga não só a adopção de uma conta 

distinta para o depósito de dinheiro de clientes como a adopção, caso a 
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conta bancária não seja aberta em nome do cliente, a menção que a 

distinga das contas próprias do intermediário financeiro. 

Também não está em causa que essa conta assuma internamente (a 

arguida) a denominação BCP Clientes nem tão pouco que os 

funcionários e os clientes saibam qual é a conta de clientes. 

Assim como não está em causa o facto de os clientes não 

conhecerem qualquer outra conta da arguida e, em consequência, não 

realizem operações para outras contas. 

Acresce que não está em causa o facto de o BCP saber que a conta 

263 682 764 é a conta onde se realizam as operações dos clientes. 

O que está em causa é que a conta denominada BCP Clientes não 

contém (ou continha) qualquer elemento distintivo em relação as contas 

próprias da arguida. 

A lei não exige que a conta clientes seja conjunta ou solidária: só 

exige a existência de uma menção específica. 

Se a arguida alega que por ser clara a identificação da conta de 

clientes e que durante toda a sua existência e actividade nunca, em 

momento algum, qualquer cliente fez qualquer operação bancária noutra 

conta bancária que não a conta número 263 682 764 junto do BCP ou 

que jamais deu ordem de realização de qualquer operação relativa a 

clientes que não fosse realizada na conta número 263 682 764 junto do 

BCP pois qualquer desses erros seria facilmente detectado na 

contabilidade segregada e pelos clientes, no extracto contabilístico que 

mensalmente recebem, cabe referir que continua a ser irrelevante. 

O artigo 306", no 4 do CDVM é um tipo de perigo abstracto sendo 

preenchido sempre que as contas de clientes abertas em nome do 
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intermediário financeiro não contenham menção que permita a sua 

identificação como tal, independentemente de aquele perigo, presumido 

pelo legislador, se verificar ou não. 

Acresce que a segregação contabilística é apenas uma das vertentes 

do dever de segregação patrimonial que decorre do artigo 306", no I 

CDVM. 

Aliás, se tal tivesse ocorrido e se tivessem ocorrido operações de 

clientes para uma conta que não de clientes isso apenas queria dizer que 

existiria uma. (nova) infracção autónoma ao artigo 306", no 1 do CDVM. 

Mas a arguida procedeu a alteração da denominação da conta n." 263 

682 764 em 15 de Julho de 2005, passando esta conta a ter como 

denominação "em Jicha bancária de "Lisbon Brokers Clientes 

Custódia ". 

Embora a arguida alegue que: "esta alteração não signzJica qualquer 

reconhecimento de que a Lisbon Brokers teria um dever jurídico de 

incluir tal referência na denominação em ficha bancária (o que não se 

admite nem concede), nem, muito menos, que a ausência de tal 

referência importe a violação de qualquer dever ou "sub-dever " de 

segregação patrimonial (o que também não se admite nem concede). A 

decisão de alteração constitui apenas mais um sinal da total 

cooperação que a Lisbon Brokers sempre evidenciou para com a 

CMVM; acolhendo sempre todas as suas sugestões mesmo que não as 

considere vinculativas, procurando assim contribuir para um 

funcionamento do mercado o mais possível conforme as pretensões da 

entidade reguladora ". 
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Mais diz que 'procedeu à alteração da referida denominação 

imediatamente após a primeira referência sobre o tema nominação das 

contas bancárias da Lisbon Brokers que a CMVM dirigiu à Lisbon 

Brokers, após 5 anos (desde Janeiro de 2000) de actividade com aquela 

conta bancária a ser utilizada única e exclusivamente para clientes, 

sem qualquer percalço em virtude de não existir tal referência 

nominativa ora imposta pela CMVM". 

Quanto à alteração da denominação da conta 263 682 764 tal releva 

para efeitos de medida da sanção pois até a data em que a denominação 

foi alterada, a conta não tinha menção distintiva pelo que a arguida 

violou o artigo 306", no 4 do CDVM - recorde-se que não teve essa 

menção durante cerca de 4 anos, 10 meses e 18 dias. 

Acresce que colaborando com a CMVM, a arguida está a cumprir um 

dever legal - o de colaboração que decorre expressamente do artigo 

35g0, no 3 do CDVM. 

Também se pode alegar que este n04 do artigo 306" poderá 

consagrar uma dimensão própria do dever de segregação patrimonial 

pois o seu conteúdo não é o de obrigar a que a conta bancária tenha na 

ficha bancária a "denominação" clientes ou algo de parecido. A menção 

designativa da conta que permita distinguir a conta bancária onde se 

depositam valores recebidos de clientes das restantes contas da 

sociedade corretora, não terá que ser obrigatoriamente a sua 

"denominação" na ficha técnica bancária. Deverá ser sim, uma menção 

que sendo utilizada no dia-a-dia, tenha um real efeito distintivo, 

independentemente de figurar essa designação: seja na ficha bancária 
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seja na linguagem utilizada diariamente por quem interage com a conta 

- clientes, funcionários e colaboradores da Lisbon Brokers e BCP. 

Mas cabe dizer que a adopção de uma conta bancária distinta para 

depósito global de dinheiro de clientes não exime da obrigação adicional 

de adoptar, para essa mesma conta, uma denominação que permita 

distingui-la das contas próprias do intermediário financeiro. 

Consulte-se um dicionário. 

Menção é definida como: referência, registo, inscrição. 

Distinguir é: separar, dferenciar, discriminar, caracterizar, 

especiJicar o sentido de (. . .) coisa que distingue. 

Não podemos usar "menção" como um formulário de conversas e 

correspondência. 

É a própria letra da lei que diz que é a conta que tem que ter a 

menção - não conversas havidas nem correspondência trocada. 

Se a arguida abriu uma conta bancária que reservou exclusivamente 

para registo do movimento de fundos pertencentes a clientes não 
. . 

significa que cumpriu o estabelecido no artigo 306", no 4 do CDVM e 

não garante o respeito deste dever de segregação patrimonial. 

Isto porque não basta adoptar uma conta distinta para o depósito do 

dinheiro dos clientes: é necessário assegurar igualmente que tal conta 

tem uma denominação que exprime essa mesma função. 

Ao abrir a conta n." 263 682 764 junto do BCP, reservada ao registo 

de movimentos de fundos pertencentes a clientes, a arguida observou, 

neste caso, uma das vertentes do dever de segregação patrimonial - 
previsto no no 1 do artigo 306" - mas não cumpriu o disposto no artigo 
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306", no 4 do CDVM e menos garantiu o respeito pelo dever geral de 

segregação patrimonial. 

Acresce que o facto de a referida conta ter sido sempre identificada 

nos seus registos contabilisticos como conta de clientes não releva em 

sede de cumprimento, ou não, do disposto no no 4 do artigo 306" do 

CDVM. 

Este artigo refere expressamente a contas bancárias e não a registos 

contabilisticos. 

A referência aos registos contabilisticos consta do no 1 do artigo 306" 

do CDVM que dispõe que: "em todos os actos que pratique, assim 

como nos registos contabilisticos e de operações, o intermediário 

financeiro deve assegurar uma clara distinção entre os bens 

pertencentes ao seu património e os bens pertencentes ao património 

de cada um dos clientes". 

Fazendo aquela interpretação, o no 4 do artigo 306" do CDVM seria 

letra morta porque inútil face ao disposto no no 1 do mesmo artigo. 

Não é assim. O artigo 306", no 4 do CDVM exige contas bancárias 

destinadas especificamente ao depósito do dinheiro de clientes como tal 

identificadas e não se basta com a adopção de medidas contabilísticas 

que assegurem igualmente tal distinção. 

Houve violação do artigo 306", no 4 do CDVM porque tendo a 

arguida aberto uma conta, em seu nome, destinada ao depósito de 

dinheiro de clientes, tinha de assegurar que esta tinha menção que 

permitisse distingui-la das suas contas próprias - o que não sucedeu. 

Basta a verificação deste facto para que o tipo esteja integralmente 

preenchido porque é um tipo de perigo abstracto e a demonstração da 
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existência da conduta descrita no tipo é suficiente para que o mesmo se 

encontre preenchido, independentemente dos efeitos decorrentes dessa 

mesma conduta proibida. 

A conta de enganos é uma conta de carteira própria e atenta a 

vastidão de operações que constavam da carteira está-se a dizer que 

estaria a realizar operações, intencionalmente, para a sua carteira o que é 

proibido por lei para as sociedades corretoras - como é o caso da arguida 

- cfi. artigo 5", no 2, al. b) do Decreto-Lei n." 26212001, de 28 de 

Setembro. Ou então, para não admitir esta hipótese apenas podemos 

concluir que esses enganos são muitos e muito frequentes. 

A frequência e dimensão destas operações verifica-se pelo quadro 

elaborado a partir do volume de operações da conta de enganos enviado 

pela arguida em 12 de Novembro de 2004 - fls. 5377 a 5390 - e em 21 

de Março de 2005 - fls. 5573 a 5775 - para um período entre 25 de 

Maio de 2001 e 3 1 de Dezembro de 2004. 

Do mesmo resulta que a arguida realiza em média por dia 21 

operações com erro a que corresponde cerca de 330.134,35€. 

Somos obrigados a concluir que ao não diligenciar no sentido de a 

conta por si aberta junto do BCP conter menção que permitisse a sua 

identificação como conta de clientes, a arguida pôs em causa o bem 

jurídico que o artigo 306", no 4, do CDVM visa proteger: a identificação 

do titular do património. 

Ao pôr em causa esse bem jurídico, a arguida preencheu o tipo - de 

perigo abstracto - constante do art. 306O, no 4 do CDVM e praticou uma 

contra-ordenação muito grave punível nos termos dos artigos 398", al. 

b) e 388", no 1, al. a), ambos do CDVM. 
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O artigo 306" n." 1 do CDVM dispõe que: 

"em todos os actos que pratique, assim como nos registos 

conta bilísticos e de operações, o intermediário financeiro deve 

assegurar uma clara distinção entre os bens pertencentes ao seu 

património e os bens pertencentes ao patrimánio de cada um dos 

clientes". 

Este artigo visa assegurar a total separação entre o património do 

intermediário financeiro e o património dos seus clientes. 

O intermediário financeiro gere valores que não são seus e tendo, 
' . 

simultaneamente, os seus próprios valores, a norma em causa visa 

evitar a ocorrência de quaisquer situações de promiscuidade de 

patrimónios. 

A distinção entre os bens dos clientes e do intermediário financeiro 

deve estar presente em todos os actos que este pratique, de modo a 

garantir um objectivo que é a existência de segregação patrimonial no 

exercício da sua actividade. 

Esta norma está, assim, pensada para evitar as chamadas "fontes de 

perigo", ou seja para evitar a ocorrência das situações susceptíveis de 

provocar a lesão do bem jurídico em causa. 

O legislador entendeu que só através de tráfegos totalmente 

segregados de activos é que o intermediário financeiro pode assegurar o 

objectivo da clara separação de patrimónios. 

Daí que tenha utilizado a expressão "em todos os actos que pratique" 

pois a sua intenção é assegurar que em todas as fases do percurso dos 

activos (o seu depósito, o registo em conta, o registo contabilístico, o 

registo de operações, etc.) os patrimónios estão totalmente segregados, 
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obstando assim a situações de promiscuidade patrimonial, que se visa a 

todo o custo evitar. 

A arguida reconhece que a conta de clientes tem dinheiro dela não só 

porque a sua conta de enganos liquida na conta dos clientes mas 

também porque não apura e nem transfere os montantes respeitantes as 

corretagens que lhe são devidas diariamente. 

A mesma não sabe exactamente qual o dinheiro que é dela e qual o 

dinheiro que é dos clientes. 

Houve, assim, uma lesão do bem jurídico protegido pelo artigo 306", 

no 1 do CDVM e, consequentemente, houve promiscuidade patrimonial. 

Aquele artigo estabelece standards mínimos de segregação 

patrimonial a que os intermediários financeiros devem obedecer. 

Nada impede por isso que os próprios intermediários financeiros, 

dentro destes limites, optem por uma maior segregação. 

Nada impede que o intermediário financeiro destrince nas suas 

contas próprias, a conta de gestão da carteira própria, a conta de enganos 

ou, dentro destas, que faça a diferenciação pelo tipo de gestão, de longo 

ou curto prazo, no estrangeiro ou em Portugal, por tipo de produtos, só 

para dar alguns exemplos. 

A conta de enganos é sempre uma conta do intermediário financeiro. 

A sua finalidade e razão de ser encontra-se exclusivamente na 

protecção do património dos clientes e dirige-se, pelo menos 

potencialmente, ao património dos clientes mas, só tem esta função 

protectiva exactamente porque os activos que dela constam são sempre 

do intermediário financeiro. 
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Como tal, e exactamente para poder desempenhar a sua função 

protectiva, é que a conta de enganos é, e tem de ser, sempre uma conta 

do intermediário financeiro. 

Se uma conta de enganos for tratada como uma conta de clientes 

corre-se o perigo de serem valores de clientes que protegem valores de 

outros clientes (e não os activos do intermediário financeiro), sendo por 

isso os outros clientes a assumir os custos e enganos que não lhes são 

imputáveis. 

Aliás porque o saldo da conta de enganos da arguida é, 

sistematicamente e no período analisado, negativo, o que se verifica é, 

facto mais grave ainda, que são os valores dos clientes que protegem os 

valores da arguida. 

Alegar que não movimentou esta conta BCP clientes para pagar 

quaisquer despesas ou custos seus, ordinários ou de qualquer outro tipo 

ou que todas as saídas de fundos da conta BCP Clientes em favor da 

Lisbon Brokers consubstanciaram pagamentos pelas comissões de 

corretagem que esta tem contratualmente direito a receber dos seus 

clientes particulares e que até transferir os montantes das corretagens, 

i.e., de os clientes pagarem os serviços da ora arguida, está bem onde 

está, na conta de clientes, pois ainda não é dinheiro da Lisbon Brokers 

ou que que nunca a Lisbon Brokers depositou na conta BCP Clientes 

quaisquer outros valores que não fossem destinados a saldar a conta de 

enganos irrelevam na medida em que a arguida não foi acusada de 

movimentar a conta de clientes para pagar quaisquer despesas ou custos 

porque não só não há prova nesse sentido como não é isso que está em 

causa no presente processo. 
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O que está em causa é o facto de arguida, como ela própria sempre 

reconheceu, liquidar a conta de enganos na conta de clientes. 

Alegar ainda que para garantir a perfeita segregação e 

identificabilidade de todos os fluxos financeiros em geral, e em 

particular os que envolvem a conta BCP Clientes, nunca a Lisbon 

Brokers procedeu a compensação entre os créditos e os débitos que 

detinha por conta de enganos, o que mais uma vez revela que existe 

preocupação permanente em que nunca se verifique qualquer 

promiscuidade e que semanalmente, ou com periodicidade mais 

frequente se necessário, a Lisbon Brokers procede na conta BCP 

Clientes a operações, paralelas e autónomas entre si, de (a) 

transferência creditícia para saldar a conta de enganos e de (b) 

transferência debitória para saldar as comissões de corretagem é 

irrelevante. 

A arguida não consegue garantir uma perfeita segregação e 

identzpca b ilidade de todos os fluxos financeiros. 

Não é porque nunca conseguiu fazer as ligações entre as operações 

dos clientes e as operações da conta de enganos (apesar de tal lhe ser 

exigível por lei nomeadamente pelos artigos 307" e 308", ambos do 

CDVM e 52" a 54" e 75" a 78", todos do Regulamento da CMVM n." 

12/2000) como está demonstrado pelo facto de ter incumprido as 

Ordens emitidas pela CMVM. 

Dizer que a conta enganos é uma conta contabilística - in casu, com 

o número 10 14 - de existência inevitável e imprescindível. 

Que a conta enganos é tratada contabilisticamente pela Lisbon 

Brokers como um qualquer cliente. 
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Ou que uma vez que nela são contabilizados os valores dos erros 

ocorridos em operações efectuadas em nome de clientes é natural e na 

prática, mais operativo, liquidar tais enganos na mesma conta em que se 

liquidam as operações que deram causa a tais erros. 

São argumentos irrelevantes e que provam apenas uma coisa: a 

arguida não cumpre as normas de segregação patrimonial que sobre ela 

impendem. 

Reconhece que a sua conta de enganos líquida na conta de clientes, 

que esta conta sempre gerou saldos negativos. 

A partir do momento em que temos uma conta com o saldo 

negativo, esse saldo tem que ser coberto. 

Para o fazer usa o dinheiro dos seus clientes. 

E não se diga que quando, esporadicamente, a conta de enganos 

tirha um saldo positivo não procede ao levantamento do montante 

devido e dessa forma "compensava" os saldos negativos. 

Nem tão-pouco que garante a perfeita segregação e identificabilidade 

de todos os fluxos financeiros em geral, e em particular os que 

envolvem a conta BCP Clientes porque nem sequer sabe quais são os 

montantes que lhe pertencem e quais os que pertencem aos seus 

clientes. 

Não sabe nem pode saber porque não tem segregação de 

patrimónios nem mecanismos que, ao menos, compensem essa falta de 

segregação. 

Não se esqueça o seguinte: a conta de enganos, sendo uma conta que 

existe em todos os intermediários financeiros, é uma conta desses 
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intermediários financeiros e nessa medida tem que estar perfeitamente 

autonomizada em relação as contas dos clientes. 

O que a arguida pretende com a sua actuação é, pura e simplesmente, 

passar o risco da sua actividade para os clientes. 

Não se diga que a não transferência diária de montantes «para saldar 

a conta de enganos)) impressiona ou que com certeza a CMVM não 

pretenderá com isto exigir uma cobertura antecipada dos enganos. 

Como se poderá facilmente concluir pela imprevisibilidade 

característica dos enganos, seria incomportável a exigência de uma 

cobertura antecipada dos enganos. O que importa é que a sociedade 

corretora tenha sempre liquidez imediata para cobrir os enganos 

ocorridos. O imediatismo da cobertura dos enganos é garantido pelo 

facto de a conta bancária onde são liquidados os enganos estar aberta 

junto da mesma instituição bancária onde está aberta a conta bancária 

corrente, e suficientemente aprovisionada da sociedade corretora. Ora, 

isso sucede no presente caso uma vez que a conta de enganos liquidava 

em conta bancária (conta BCP Clientes) aberta junto do mesmo banco 

(BCP) onde se encontra aberta a conta corrente e principal da Lisbon 

Brokers (conta mãe). A qualquer momento poderia a Lisbon Brokers 

dar ordem de transferência de fundos da segunda para a primeira conta 

bancária, que se processaria imediatamente, garantindo uma cobertura 

automática do saldo negativo relativo a conta (contabilística) de 

enganos. 

Não se pretende qualquer cobertura antecipada dos enganos pelo 

simples facto de a conta de enganos não dever estar ligada à conta de 

clientes. 
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A conta de enganos é da exclusiva responsabilidade da arguida e, 

nessa medida, teria que liquidar em conta da arguida. 

Se a arguida cumprisse as disposições legais a que se encontra 

vinculada o problema nem sequer se colocaria. 

Irreleva que a arguida tivesse sempre liquidez na sua conta própria e 

que pudesse dar ordens de transferência que se realizariam 

imediatamente porque mesmo que assim fosse, como saberia a arguida 

que montantes teria que transferir, em cada momento, se nem depois de 

alguns meses conseguia determinar os montantes que eram dela e os 

que eram dos clientes? 

Não releva a transferência diária. 

A referência a não transferência diária para saldar a conta de 

enganos é uma mera verificação de facto que decorre do facto de a 

conta de enganos liquidar na conta de clientes - apenas descreve o 

modo de execução do ilícito. 

Daí que a CMVM tenha enunciado tão simplesmente: 

a) para que é que a existe a conta de enganos no 

intermediário financeiro? Para imputar enganos. 

b) A quem são imputáveis os enganos? Aos clientes ou ao 

próprio intermediário financeiro? Só pode ser ao próprio 

intermediário financeiro. Quando há um erro praticado 

por um cliente, ao emitir uma ordem: 

ou não gera erro porque o mesmo é preventivamente 

corrigido e, portanto não vai a conta nenhuma 
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ou é imputada i conta do cliente e, na operação 

inversa de correcção, imputada novamente ao 

cliente. 

C) OU seja, a conta enganos existe para se ter um centro de 

imputação de erros do próprio intermediário financeiro. 

d) Usar por isso uma conta que é de clientes para liquidar 

erros que são do intermediário financeiro é assim uma 

das formas mais evidentes de não separar patrimónios. 

A arguida alega que não é garantir uma periodicidade diária, bi- 

diária ou mesmo de hora-a-hora, que por si é garante da protecção dos 

melhores interesses dos clientes investidores. Com certeza que por uma 

questão de segurança convirá existir uma rotina na cobertura da tal 

conta de enganos, mas não se vêem razões definitivas para que se exija 

que essa periodicidade seja diária. Talvez por isso não existir uma 

norma jurídica que o imponha. Mais do que uma periodicidade fixa, 

importa é que a conta seja saldada sempre que necessário. Ora, a prática 

institucionalizada na Lisbon Brokers é saldar a conta de enganos 

sempre que conveniente e, no mínimo, semanalmente. E, quando 

necessário, a transferência pode ser processada imediatamente. Este 

critério de periodicidade e de necessidade deve é ser fixado com 

razoabilidade, visto que a fixação de períodos injustificadamente curtos 

poderá acabar por correr em prejuízo dos clientes, da Lisbon Brokers e 

da eficiência económica em geral, uma vez que a multiplicação das 

operações bancárias de transferência importa uma multiplicação dos 

custos administrativos a elas inerentes. A realidade mostra que o 

critério da LB tem sido correcto, jamais tendo conduzido a situações de 
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desequilíbrio ou de impedimento da realização de qualquer ordem ou 

pagamento por conta de clientes. 

Ou seja, volta-se a insistir na periodicidade das transferências para 

justificar a promiscuidade de patrimónios. 

Mas é legítimo que a arguida tenha créditos pelas comissões a que 

tem direito e por isso transfira dinheiro da conta de clientes para a sua 

conta nos termos do disposto no artigo 68", n." 2, al. b) do Regulamento 

da CMVM n." 1212000. 

Para que não haja promiscuidade a forma mais segura é que esta 

transferência seja diária mas, em parte alguma, a CMVM exigiu isso. 

A arguida não pode ir a conta de clientes buscar dinheiro para imputar à 

conta de enganos assim como não pode ter na conta de clientes dinheiro 

que efectivamente já é seu. 

Quanto ao argumento de que a realidade mostra que o critério da 

arguida tem sido correcto, jamais tendo conduzido a situações de 

desequilíbrio ou de impedimento da realização de qualquer ordem ou 

pagamento por conta de clientes ignora-se se assim é pois não existe 

prova no presente processo que confirme ou desminta tal alegação. 

Mas uma coisa é certa: tal irreleva para o presente processo. 

A arguida alega que logo após ter recebido a primeira indicação da 

CMVM nesse sentido, através da acusação proferida no presente 

processo, procedeu a abertura de uma nova conta junto do BCP com o 

n." 45302777472 para liquidação das operações da conta de enganos, 

acrescentando que "... esta alteração não significa qualquer 

reconhecimento de que a Lisbon Brokers teria um dever jurídico de 

liquidar a conta de enganos em conta diversa daquela em que liquida 



Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa 
2" Juizo 2' Secção 

Alameda dos Oceanos, No 1.08.01 - 1990-097 Lisboa 
Telef: 2 13 182400 Fax: 2 1 1545 177 Mail: lisboa.tpicr@tribunais.org.pt 

as contas (contabilisticas) de clientes (o que não se admite nem 

concede), nem, muito menos, que a ausência de tal separação de contas 

bancárias importe a violação de qualquer dever ou sub-dever de 

segregação patrimonial (o que, também, não se admite nem concede). 

A decisão de alteração constituiu apenas mais um sinal da total 

cooperação que a Lisbon Brokers sempre evidenciou para com a 

CMVM, acolhendo sempre todas as suas sugestões, mesmo que não 

vinculativas, procurando assim contribuir para um funcionamento do 

mercado o mais possível conforme as pretensões da entidade 

reguladora. > J  

Ora o facto de ter aberto nova conta bancária, em Novembro de 

2005, exclusiva para a liquidação da conta de enganos releva apenas 

para efeitos de ponderação da medida da sanção. 

Não se pode ignorar que a arguida manteve a conta de enganos a 

liquidar na conta de clientes desde que iniciou a sua actividade até ao 

dia 9 de Novembro de 2005, portanto, cerca de 5 anos. 

As comissões são naturais e a forma típica de remuneração de 

actividade das sociedades corretoras. ... tecnicamente, dir-se-á que o 

produto bruto da alienação de valores mobiliários cabe integralmente ao 

cliente - e, por isso, ser integralmente depositado na conta BCP 

Clientes, onde são depositados os valores relativos as operações dos 

clientes - e que, simultaneamente, o cliente deve a sociedade corretora 

uma comissão calculada como permilagem do produto bruto da 

operação, sendo que por facilidade operacional o pagamento de tal 

comissão é feito mediante desconto/retenção pela sociedade corretora 
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do montante (o valor liquido) a creditar no saldo contabilístico do 

cliente. 

Assim como alegar que estas comissões são depositadas na mesma 

conta onde se deposita o valor líquido que cabe ao cliente titular dos 

valores mobiliários alienados (a conta BCP Clientes), uma vez que 

comissões e valores líquidos compõem globalmente o valor bnito de 

venda dos valores. A percepção e depósito do valor bnito, segue-se o 

apuramento do quantum da comissão da Lisbon Brokers e do quantum 

do valor liquido pertencente ao cliente. É depois deste apuramento - e 

só poderia ser - que a Lisbon Brokers procede à transferência do 

montante correspondente ao valor da comissão que lhe cabe, para uma 

conta bancária onde "guarda" as suas disponibilidades financeiras 

próprias. 

Acrescentando que também esta transferência bancária não é diária e 

não se vê porque assim teria de ser. A existência de custos 

administrativos (e não apenas bancários) na realização das 

transferências aponta para a busca de uma periodicidade mais razoável 

que dispense clientes e sociedade corretora da suportação de custos que 

de forma alguma se justificam, uma vez que não é por aí que acresce 

qualquer segurança para com os clientes, para a corretora ou para o 

sistema em geral. 

Serve apenas para ter em conta que se a arguida não transferia 

diariamente da conta de clientes para uma conta própria as comissões 

que lhe são devidas nunca é (nem poderia ser) posto em causa o direito 

às comissões de corretagem na medida em que estas são a sua 

remuneração pelos serviços que a arguida presta aos clientes. 
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Não é verdade que os montantes identificados como de sua pertença 

(em 19 de Fevereiro de 2004 e em 31 de Maio de 2005, conforme 

referido no quadro 2 dos factos provados) decorram única e 

exclusivamente das comissões que lhe são devidas. 

Acresce que aqueles argumentos encerram uma contradição. 

É reconhecido que a conta de enganos liquida na conta de clientes, 

que a arguida faz periodicamente transferências para a conta de clientes 

para saldar a conta de enganos e que a conta de clientes tem dinheiro da 

arguida, dinheiro esse proveniente da conta enganos. 

Mas de seguida a arguida vem dizer que não: que a conta de clientes 

só tinha dinheiro proveniente das comissões. 

A argumentação apenas permite reforçar a convicção* de que a 

arguida tem uma profunda indiferença em relação ao regime da 

segregação patrimonial. 

Uma coisa é ter um crédito em relação aos clientes que legitima 

transferências da conta dos clientes para a sua conta. 

O crédito é causa legítima da transferência e apenas isso não é título 

de propriedade. 

Outra coisa é ter dinheiro seu em conta de clientes. 

Esta diferença, dogmática e 'fundamental, ilustra-se com um 

exemplo muito simples dado pela CMVM: imagine-se que uma 

empresa de electricidade tem um crédito em relação ao cliente e que 

vence no final do mês. 

Esse cliente paga por transferência bancária. 

Esse crédito legitima a empresa de electricidade para exigir a 

transferência ou mesmo proceder a ela. 
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Mas não pode a referida empresa dizer que parte do dinheiro que 

está na conta bancária do cliente é seu. 

O que está em causa é que a arguida liquida a conta de enganos na 

conta de clientes e nessa medida tem dinheiro seu na conta de clientes 

que não é apenas o dinheiro proveniente das comissões que lhe são 

devidas. 

Em consequência, a arguida demonstrou que, pelo menos, no 

período entre 30 de Setembro de 2002 e 31 de Dezembro de 2003 

(apenas tendo em consideração o último dia do mês), quando 

questionada em dois momentos distintos, ela não sabia e, eventualmente 

não sabe, quanto dinheiro era dos clientes e quanto dinheiro era dela. 

Ora o escopo do artigo 306", no 1 do CDVM é que, em todos os actos 

praticados e em todos os registos contabilisticos e de operações, o 

intermediário financeiro assegure, em cada momento, uma clara 

distinção entre o seu património e o património dos seus clientes. 

Obviamente para fazê-lo, a arguida tem que saber exactamente qual é o 

seu património e qual é o dos seus clientes - esta é a única forma de a 

arguida assegurar a distinção entre os patrimónios. 

Se o artigo 306", no 1 do CDVM exige a segregação em todos os 

actos praticados, a argumentação só seria válida caso todos os actos por 

ela praticados tivessem natureza contabilística, ou seja, apenas válidos 

caso a arguida fosse um técnico oficial de contas e não uma sociedade 

corretora - o que não é o caso. 

É correcto que as regras de movimentação, por parte das empresas 

de investimento, de contas bancárias que contêm dinheiro de clientes - 
artigos 67" e 68", ambos do Regulamento da CMVM n." 1212000. 
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Assim como é correcto que nos termos do artigo 68", n." 2, al. b) do 

Regulamento da CMVM n." 1212000, as sociedades corretoras 

movimentem a débito as contas de clientes para pagamento de 

comissões ou taxas devidas pelos clientes. 

Mas não é verdade que o artigo 68" n." 2, b) admite que os valores 

correspondentes as comissões de corretagem possam ser inicialmente 

depositados nessa conta de clientes englobadas no produto bruto da 

alienação de valores mobiliários e, só depois, sejam transferidos para 

uma conta bancária da sociedade corretora por um movimento a débito 

da conta bancária de clientes. 

Não é verdade porque o crédito perante os clientes legítima a 

transferência mas os valores não são do intermediário financeiro. 

O artigo 67" do Regulamento da CMVM n." 1212000 vem repetir as 

obrigações decorrentes do artigo 306", n." 4 do CDVM: as empresas de 

investimento tem que ter uma conta bancária destinada ao dinheiro dos 

clientes e distinta de qualquer conta da empresa de investimento. 

Por outro lado, o artigo 68", no 2 do Regulamento da CMVM n." 

1212000 estabelece um princípio de tipicidade da utilização das contas 

dos clientes por parte das empresas de investimento que significa que as 

empresas de investimento, onde se inclui a arguida, só podem 

movimentar as contas de clientes para realizar as operações que 

constam das alíneas do n." 2 do artigo 68" do Regulamento da CMVM 

n." 1212000. 

O dever de segregação patrimonial encontra a sua concretização em 

todas as normas que regem a actividade dos intermediários financeiros. 

É um dever que se encontra (e tem que se encontrar) sempre presente na 
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actuação de qualquer intermediário financeiro na medida em que este 

dever pode e deve ser encarado como uma forma de protecção dos 

investidores. 

O artigo 67" do Regulamento da CMVM n." 12/2000 não visa impedir 

que a conta de enganos liquide na conta bancária dos clientes - esse 

impedimento decorre, desde logo, do disposto no artigo 306", n." 1 do 

CDVM. 

Aquele artigo tem os princípios gerais a que as empresas de 

investimento devem obedecer, no que diz respeito ao tratamento do 

dinheiro entregue pelos clientes configurando dessa forma um 

desenvolvimento dos princípios gerais de segregação patrimonial 

constantes do artigo 306" do CDVM. 

Mas a arguida não se pode considerar um cliente esquecendo que a 

conta de enganos é uma conta de intermediário financeiro e como tal 

deve ser tratada. 

Não é, por essa razão, aplicável ao caso concreto, o artigo 67" do 

Regulamento da CMVM n." 1212000. 

A arguida é uma sociedade corretora pelo que lhe está vedada a 

negociação por conta própria nos termos do disposto no artigo 5", n." 2, 

al. b) do Decreto-Lei n." 26212001, de 28 de Setembro. 

Pelo que não procede o argumento de que os saldos negativos da 

conta de enganos sejam afinal créditos que aquele cliente "vítima" do 

engano tem direito a receber da Lisbon Brokers e que esta pode 

movimentar imediatamente de uma conta bancária sua para a conta 

BCP Clientes. 

O cliente tem um crédito por esta via. 
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Por isso mesmo deve ser uma conta com activos pertencentes 

exclusivamente ao intermediário financeiro a suportá-los. 

Este argumento só demonstra que a conta de enganos não pode ser 

liquidada na conta de clientes. 

Mas igualmente não é correcto alegar que o artigo 306" n." 1 do 

CdVM interpretado a luz das normas do Regulamento n." 1212000 

CMVM. 

O Código dos Valores Mobiliários - concretamente o artigo 306.", 

n." 1 - não deve ser interpretado a luz das normas constantes do 

Regulamento da CMVM n." 12/2000. 

O Regulamento é um acto normativo com carácter executivo e/ou 

complementar da lei - sendo uma norma subalterna, condicionada por 

lei - princípio da preeminência da lei. 

O principio geral é o de que a norma de titulo inferior tem que ser 

lida a luz da norma de titulo superior e não o contrário. 

Não é o Código dos Valores Mobiliários (aprovado pelo Decreto-Lei 

n." 489199, de 13 de Novembro) que é interpretado a luz das normas de 

qualquer Regulamento da CMVM - é o inverso. 

A arguida pode movimentar a conta de clientes para proceder ao 

pagamento das comissões ou taxas que são devidas pelos clientes 

(artigo 68", n." 2, b) do Regulamento da CMVM n." 1212000) mas nem 

o direito as comissões, nem o correspondente direito de proceder a 

movimentações da conta de clientes para a transferência dessas 

comissões foi posto em causa. 

Quanto à periodicidade da transferência das comissões a arguida 

adoptou o apurarnento semanal das comissões. 
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Independentemente dessa transferência dever ser diária ou não se a 

arguida apenas tivesse o crédito sobre comissões a imputar a conta dos 

clientes não existiriam problemas. 

Porém, o problema é que não só existe dinheiro da arguida em conta 

de clientes como a conta de enganos da arguida liquida na conta de 

clientes. 

Os descobertos eram cobertos quando o saldo a descoberto era 

considerado materialmente relevante sendo que o saldo inferior a € 

5.000 (cinco mil euros) não era (nem e), em regra, considerado 

materialmente relevante excepto se se mantivesse durante algum tempo. 

Irreleva o argumento de que, nos termos do artigo 70" do 

Regulamento da CMVM n." 1212000, a periodicidade mínima exigida é 

de um mês. 

Não está em causa o facto de se exigir uma periodicidade mínima 

para a realização de reconciliações bancárias. 

A reconciliação bancária visa, como o próprio nome indica, conciliar 

os movimentos e saldos registados pelo intermediário financeiro com os 
. . 

extractos e outros documentos bancários. 

Está em causa a conta de enganos da arguida apresentar-se 

sucessivamente com descobertos e não haver quaisquer transferências 

para saldar essa conta. 

Nestes termos verifica-se que existe violação do dever de segregação 

patrimonial previsto no artigo 306", no 1 do CDVM na medida em que a 

arguida tem dinheiro seu em conta de clientes, não conseguindo sequer 

determinar o montante do dinheiro que lhe pertence e o que pertence 

aos seus clientes e liquidava a sua conta de enganos na conta de clientes 
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e a conta de enganos tem sistematicamente saldos a descoberto não 

transferindo sempre que tal ocorria o dinheiro necessário para cobrir 

esses descobertos. 

A arguida não assegurou uma clara distinção, em todos os actos por 

ela praticados, do seu património e do património dos seus clientes pelo 

que violou o disposto no artigo 306", n." 1 do CDVM, o que constitui 

contra-ordenação muito grave punível nos termos conjugados dos 

artigos 398", al. b) e 388", n." 1, al. a), ambos do CDVM. 

Nos termos do artigo 306", no 5 do CDVM: "as empresas de 

investimento não podem utilizar no seu interesse ou no interesse de 

terceiros o dinheiro depositado nas contas referidas no número anterior 

nem os respectivos rendimentos". 

A arguida é uma sociedade corretora pelo que é uma empresa de 

investimento. 

Ficou provado que a arguida utilizou no interesse de alguns clientes, 

dinheiro dos restantes clientes. 

Ou seja, sempre que a arguida procedeu a liquidação financeira de 

qualquer operação de um cliente, com um saldo financeiro negativo, 

com dinheiro da conta de clientes, portanto, com dinheiro dos restantes 

clientes, violou o disposto no artigo 306", no 5 do CDVM. 

Não se alegue que a CMVM afirma existir uma situação ilegal de 

utilização de dinheiro dos seus clientes apontando três clientes por 

conta dos quais emitiu um total de sete ordens de aquisição de valores 

mobiliários sem que o saldo (contabilístico) de cada um deles tivesse 

um valor positivo suficiente que suportasse integralmente o preço das 

referidas aquisições de valores mobiliários. Consequentemente, nessas 
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sete situações que abrangem ao todo três clientes, registaram-se 

situações de saldos contabilísticos devedores dos referidos clientes. 

E que a dimensão destes "saldos negativos" apurados é, sob qualquer 

perspectiva, insignificante e imaterial. 

Não se trata do saldo contabilístico de cada um dos clientes mas do 

saldo financeiro. 

Se o saldo contabilístico de um cliente é no momento da realização 

da operação (portanto, data movimento) negativo, regra geral, no 

momento em que essa operação é liquidada (data valor) o saldo 

financeiro será negativo. 

Só não é assim se, enquanto decorrem os três dias regra para a 

liquidação, o cliente efectuar um depósito bancário do montante em 

falta que esteja disponível no exacto momento em que a operação é 

liquidada - tal não aconteceu. 

Não se alegue que os três clientes referenciados são pessoas que 

merecem à arguida a maior confiança, que fica demonstrada pelo saldo 

médio (positivo) das contas: a) Cliente n." 1129, Gonçalo Xavier Calem 

Almeida Garrett, apresenta um saldo contabilístico médio (1 de Julho 

de 200 1 a 3 1 de Dezembro de 2002) de € 69.57 1,18;b) Cliente n.' 1 150, 

.Bari Investments Ltd, apresenta um saldo contabilístico médio (6 de 

Maio de 2002 a 23 de Julho de 2003) de € 5.165,92;c) Cliente n.' 1160, 

António Homem de Meio Mardel Correia, apresenta um saldo médio (1 

de Julho de 200 1 a 3 1 de Dezembro de 2002) de € 193,90. 

A arguida não pode beneficiar uns clientes em detrimento de outros: 

estes clientes que apresentaram saldos financeiros negativos não podem 

beneficiar do dinheiro dos outros clientes. 
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Irreleva se o cliente António Homem de Melo Mardel Correia tem 

por hábito efectuar depósitos para cobrir as operações que ordena - isso 

é algo que deveria acontecer sempre. 

Mais: a arguida ao fazer esta afirmação só vem reforçar o seu dolo. 

A arguida está a afirmar que previu e se conformou com a 

possibilidade de haver falta de saldo. 

Mais alega que qualquer comparação, sob qualquer ponto de vista, 

entre os valores e o número, montantes e períodos dos saldos negativos 

referidos dita uma desproporção gigantesca reveladora de uma evidente 

e inaceitável falta de materialidade das situações concretizando os 

montantes dos saldos das contas e a contabilização, em relação a cada 

cliente, dos dias em que o saldo negativo se manteve. 

Acrescentando que a materialidade de sete situações de saldos 

negativos de tão curtíssima duração e que afectam somente três clientes, 

perante os 175.486 negócios realizados pela Lisbon Brokers para mais 

de 378 clientes. 

Estes são argumentos que demonstram que a arguida pretendeu 

beneficiar alguns clientes de maior confiança em detrimento dos 

restantes clientes. 

Não há desproporção da reacção sancionatória se compararmos o 

valor dos saldos negativos apurados com o valor das coimas e o 

impacto económico das sanções. 

É verdade que "desde a data-movimento existe no sistema 

informático bancário ... certeza contabilística do depósito dos fundos", é 

que a data movimento é a data da realização da operação sendo a data 

valor a data a partir da qual se produzem os efeitos na conta bancária. 
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Não se alegue que a actuação da arguida não causou prejuízo ou 

dificuldade aos seus clientes porque estes foram prejudicados na 

medida em que aquela utilizou valores deles. 

A arguida não é uma instituição de crédito nem uma sociedade 

financeira de corretagem e portanto não pode conceder crédito (cfi. 

artigos 293" do CDVM e 2" a 8", todos do Regime Geral das Instituições 

de Crédito e Sociedades Financeiras - RGICSF - e 2." e 5.", n." 2 do 

Decreto-Lei n." 26212001, de 28 de Setembro). 

Este raciocínio é de natureza prudencial e isso seria, dentro de certos 

limites (porque nunca é válido para as empresas de investimento-, nos 

termos do artigo 306", n." 5 do CDVM, mas apenas para as instituições 

de crédito) para entidades que podem conceder crédito. 

A arguida não o pode fazer não só porque não está registada na 

CMVM para o fazer como tal lhe está vedado por lei (artigo 5", no 2, al. 

a) do Decreto-Lei n." 26212001 ). 

Também irreleva a liquidez da arguida. 

Com efeito, não está em causa a liquidez da arguida - está em causa 

o facto desta ter utilizado dinheiro de clientes em beneficio de outros 

clientes. . . 

Quanto ao conceito de terceiros pode-se invocar uma incorrecta 

interpretação do mesmo por este ser distinto, e não confundivel, com o 

conceito de clientes. 

O direito dos valores mobiliários respeita o direito à propriedade 

privada consagrado no artigo 62." da CRP. 

As normas de direito ordinário são lidas a luz da Constituição. 
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O conceito de terceiro abrange evidentemente terceiros em relação 

aos clientes e ao intermediário financeiro. 

Mas não se fica por aí porque cada cliente é, em relação aos outros, 

terceiro. 

Cada cliente tem um património próprio que não confundível com o 

dos restantes clientes - esta é a interpretação conforme a CRP. 

O Código dos Valores Mobiliários não quis criar um sistema 

comunitário de atribuições patrimoniais. 

Admite tratamentos colectivos, sob o ponto de vista operacional, dos 

patrimónios dos clientes - fá-lo quando permite a agregação de ordens 

(art. 328.O, n.O 4 do CDVM), no art. 306.O, n." 4 do CDVM na medida 

em que permite, por razões de economia de escala, que activos 

recebidos dos clientes sejam conglobados numa mesma conta bancária. 

Isto porque o legislador foi até ao limite admissível, em nome não só da 

diminuição de custos do intermediário financeiro, mas também por 

forma a que o intermediário financeiro pudesse repercuti-r nos clientes 

essa diminuição de custos. São estas as razões pelas quais o legislador 

consagrou um tratamento colectivo e, por vezes, massificado dos 

interesses dos clientes. 

Mas, existe sempre um limite a este tratamento de natureza 

constitucional. É que não podem as normas de tratamento colectivo dos 

interesses dos clientes alterar as atribuições patrimoniais de cada um 

dos clientes e, muito menos, dar ao intermediário financeiro a 

disponibilidade de, pela forma como constrói a sua estrutura 

operacional, poder proceder a redistribuições patrimoniais. 
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O princípio da propriedade privada, expressamente consagrado na 

CRP, tem de ser sempre respeitado. 

Em conclusão "terceiros" no artigo 306", no 5 do CDVM abrange 

terceiros em relação ao intermediário financeiro e aos clientes (porque, 

não sendo clientes não carecem da protecção a estes devida) mas 

abrange igualmente os próprios clientes em relação outros clientes 

porque, juridicamente, são terceiros uns em relação aos outros. 

Um dos absurdos daquela tese é o de que os clientes podem ser, 

indefinidamente, prejudicados desde que seja para beneficiar outros 

clientes. 

Ou outro efeito, seria o contrariar do próprio sistema jurídico na 

medida em que esta tese violaria claramente as normas relativas ao 

conflito de interesses, nomadamente, o artigo 309" no 2 do CDVM 

segundo o qual "... o intermediário financeiro deve agir por forma a 

assegurar aos seus clientes um tratamento transparente e equitativo ". 
Ou mais um resultado absurdo seria o seguinte: se o conceito de 

"terceiro" não abrange clientes e estando os bancos obrigados a 

respeitar o património dos clientes então isto quer dizer que o banco, se 

aceitamos a tese da arguida, pode transferir dinheiro da conta de um 

cliente para pagar as dívidas de outro cliente? Como são ambos 

clientes, na interpretação da arguida, não há problema que assim seja. O 

que afirma a arguida é que acha perfeitamente natural que os bancos 

junto dos quais tem conta aberta possam ir à sua conta buscar dinheiro 

para pagar contas de outras sociedades corretoras. Ora, se isto nem no 

direito bancário é admissível, com toda a fungibilidade que é 

reconhecida à natureza irregular do depósito bancário, por maioria de 
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razão é absurdo sustentar no âmbito do direito dos valores mobiliários 

onde as empresas de investimento têm um regime bem mais estrito do 

uso de dinheiro dos clientes, exactamente o artigo 306", no 5 do CDVM. 

O dinheiro na conta de clientes é-o de cada um dos clientes na exacta 

proporção dos montantes depositados por cada um. 

Pode dizer-se que quando poderia suceder que teria que suportar os 

tais saldos negativos, assumindo a consequência de não ter usado a 

faculdade que legalmente lhe assiste (artigo 326" no 2 do CDVM) de 

«recusar-se a aceitar uma ordem quando o ordenador: (...) c) não ponha 

a sua disposição o montante necessário a liquidação da operação. 

Mas nunca a arguida poderia suportar os saldos negativos dos 

clientes na medida em que tal poderia configurar uma situação de 

concessão de crédito, algo que, nos temos do disposto no artigo 5", no 

2, al. a) do Decreto-Lei n." 26212001, de 28 de Setembro, lhe está 

expressamente vedado. 
C 

No que diz respeito a violação do disposto no artigo 306", no 5 do 

CDVM, a arguida utilizou no interesse de alguns clientes, dinheiro dos 

restantes clientes. 

Sempre que a arguida procedeu à liquidação financeira de qualquer 

operação de um cliente, com um saldo financeiro negativo, com 

dinheiro da conta de clientes, portanto, com dinheiro dos restantes 

clientes, violou o disposto no artigo supra referido. 

A arguida violou, assim, o disposto no artigo 306", no 5 do CDVM 

praticando desta forma sete contra-ordenações muito graves. 

Todas as infracções foram praticadas pela arguida a título de dolo 

directo pois em todas as situações não só a arguida conhecia, como quis 
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realizar, os factos que preenchem os tipos contra-ordenacionais em 
?- 

causa. 

Relativamente a violação do n." 4 do artigo 306" do CDVM, a 

arguida sabia que estava a abrir uma conta em seu nome para depósito 

de dinheiro de clientes, sabia que essa conta não tinha uma menção que 

permitisse distingui-la das suas contas próprias e, não obstante, quis 

abri-la com essas características. 

Representou, assim, todos os factos que preenchem o tipo constante 

do n." 4 do artigo 306" do CDVM, e agiu com intenção de o realizar, 

pelo que actuou com dolo directo nos termos do artigo 8", no 1 do 

Regime Geral das Contra-Ordenações (RGCORDS) e do artigo 14", n." 

1, do Código Penal, aplicável ex vi do art. 32" do RGCORDS. 

Quanto à violação do n." 1 do artigo 306" do CDVM, a arguida sabia 

que, não assegurou uma completa segregação patrimonial na medida 

em que sabia que havia na conta de clientes dinheiro dela misturado 

com dinheiro dos clientes e sabia igualmente que liquidava a conta de 

enganos na conta de clientes. 

E, mesmo assim, quis creditar dinheiro na conta de clientes e 

liquidar nesta conta as operações da conta de enganos porque estes são 

factos próprios e dependem da sua exclusiva vontade e actuação. 

Representou, assim, todos os factos que preenchem o tipo constante 

do n." I do artigo 306" do CDVM, e agiu com intenção de o realizar, 

pelo que actuou com dolo directo nos termos do artigo 8", no I, do 

RGCORDS e do artigo 14", no I, do Código Penal aplicável ex vi do 

artigo 32" do RGCORDS. 
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Quanto à violação do disposto no n." 5 do artigo 306" do CDVM, a 

arguida sabia que ao liquidar as operações de clientes com saldos 

financeiros negativos com dinheiro de outros clientes estava a utilizar 

no interesse desses clientes o dinheiro dos outros clientes. 

Representou todos os factos que preenchem o tipo constante do n." 5 

do artigo 306" do CDVM e agiu com intenção de o realizar pelo que 

actuou com dolo directo nos termos do artigo 8", no I ,  do RGCORDS e 

do artigo 14", no 1 do Código Penal aplicável ex vi do art. 32" do 

RGCORDS. 

Não se alegue que existe uma total ausência de concretização e 

demonstração da imputação subjectiva. 

A arguida alega que para quem tem do seu lado o ónus da alegação, 

demonstração e prova, a declaração de que a arguida agiu consciente e 

voluntariamente na comissão das infracções que lhe são imputadas está 

muito, muito longe de ser suficiente ". 

Mais alega a total ausência de concretização e demonstração da 

imputação subjectiva. 

Nos autos estão todas as menções quer ao nível dos factos quer das 

restantes circunstâncias que fundamentam a imputação da conduta. 

Quanto a alegada falta de factos que permitam a imputação subjectiva 

da conduta, a decisão tem factos concretos que indiciam a imputação da 

conduta a título de dolo. 

Para imputar a alguém a prática de uma infracção basta que se tenham 

recolhido indícios suficientes da sua prática e do seu agente, sendo que, 

uma vez recolhidos tais indícios, a autoridade administrativa está 
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obrigada a proferir acusação, em estrita obediência ao princípio da 

legalidade. 

É que os factos indiciam de forma suficiente estar-se perante a 

violação dos deveres de segregação patrimonial previstos no artigo 306" 

do CDVM. 

Mais se diz que a arguida agiu consciente e voluntariamente o que 

significa que é feita a imputação das infracções em causa a título de 

dolo. 

Aliás, tal resulta igualmente da moldura da coima enunciada que 

corresponde a uma actuação dolosa e não a uma actuação negligente pois 

nesse caso, nos termos do artigo 17", no 4, do RGCORDS, o montante 

máximo aplicável teria de ser reduzido para metade. 

Não se pode confundir dolus malus com o dolo do tipo. 

Com efeito, o dolo do tipo ou dolo-do-facto é o conhecimento e 

vontade de realização do tipo, a este dolo há-de acrescer um elemento 

jurídico-normativo especifico que seja a expressão da valoração em que 

o dolo se integra e o torne em autêntico dolus malus. 

No dolo do tipo há apenas conhecimento e vontade de 

preenchimento do tipo independentemente dos prejuízos que daí 

advenham. 

Por outro lado, no dolus malus existe uma intenção directa de lesar 

o bem jurídico. 

Esse argumento não têm relevância em sede de imputação 

subjectiva e só pode relevar em sede de falta de consciência da ilicitude. 
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A inexibilidade apenas pode operar como excludente da culpa nas 

situações em que o agente actua em erro sobre a verificação de um 

obstáculo a culpa. 

A arguida não invoca qual o obstáculo a culpa causa de exclusão 

da culpa em que estaria em erro. 

Usa um conceito que não é técnico mas a arguida tem que agir de 

acordo com o Direito. 

Quanto a desculpabilidade da conduta improcede o alegado. 

A arguida é um intermediário financeiro sujeito a deveres próprios 

da profissão designadamente a aceitação ou não de ordens sem que tenha 

o montante necessário a liquidação da operação. 

Se o cliente tem um saldo negativo isso significa que lhe foi 

concedido crédito. 

Não é o legislador que se conforma com a existência de saldos 

negativos - é o intermediário financeiro que em vez de recusar a ordem 

do cliente não o faz e se conforma com a possibilidade de o cliente não 

venha a disponibilizar os fundos até a liquidação mas concede-lhe 

crédito. 

Concessão de crédito que lhe é vedada. 

Ao aceitar ordens a descoberto a arguida assume os riscos desses 

descobertos - consequências desses riscos não são lícitas. 

A arguida não pode ir buscar dinheiro para emprestar a uma conta 

de clientes. 

Ou seja, a conduta da arguida não pode ser desculpada. 
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Não se invoque o princípio da intervenção mínima porque este é 

válido no Direito Penal e de conformação normativa e não de aplicação 

da lei. 

Quanto à advertência, poder discricionário da CMVM, temos que 

ter em conta que o artigo 413" do CDVM impõe como critério de 

delimitação do seu âmbito de aplicação a possibilidade de sanação, ou 

seja, podem ser abrangidas pela advertência as situações em que a 

sanação seja ainda possível - o que não é o caso de nenhuma das 

infracções praticadas pela arguida. 

Em relação á aplicação de uma admoestação e atento o artigo 5 1" 

do RGCORD temos que concluir que não é aplicável pois atento o 

numero de infracções cometidas, o tempo da duração das mesmas e o 

facto de a arguida já ter sido condenada em coima no âmbito de processo 

de contra-ordenação. 

Acresce que nem as infracções que a arguida praticou são de 

diminuta gravidade nem o grau de culpa é reduzido. 

Mas o mesmo se diga para a suspensão da sanção pedida pela 

arguida que só se deve aplicar quando se verificar que a simples ameaça 

de sanção satisfaz suficientemente os fins de prevenção. 

No presente processo estão em causa as seguintes violações aos 

deveres de segregação patrimonial previstos: 

- no artigo 306", n04 do CDVM no que diz respeito a nominação 

da conta bancária de clientes 

- no artigo 306", nOl do supra referido diploma legal no que diz 

respeito à promiscuidade do património da arguida e do património dos 

seus clientes 
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- no artigo 306", n05 do mencionado diploma legal no que diz 

respeito a utilizaçáo de dinheiro de clientes em beneficio de outros 

clientes. 

Tem que se ter em conta que relativamente aos deveres previstos 

no artigo 306" os bens jurídicos tutelados configuram diferentes formas 

de protecção da segregação patrimonial. 

De facto, o artigo 306O, nOl visa impedir a promiscuidade de 

patrimónios entre clientes e os intermediários financeiros enquanto que o 

n04 do mesmo artigo visa que a denominação das contas tome 

inequívoco onde se encontram os valores dos clientes e onde se 

encontram os valores dos intermediários financeiros. 

Por sua vez o n05 do mencionado artigo visa que o dinheiro de 

clientes assim como os respectivos rendimentos apenas sejam utilizados 

no interesse daqueles. 

Mais se tem que ter em conta em relação à promiscuidade 

patrimonial que ela apresenta duas modalidades de execução: a arguida 

liquida a sua conta de enganos na conta de clientes e quando mantém 

dinheiro seu na conta clientes o mesmo é movimentado a crédito ou a 

débito em função das comissões que lhe são devidas e dos movimentos 

originados pela conta de enganos. 

Na decisão administrativa constam as circunstâncias que foram 

pesadas na determinação da sanção como a situação económica da 

arguida, o elevado grau de culpa especialmente a indiferença que 

demonstra pelo Direito nomeada e principalmente pelas normas que 

regem a sua actividade, o facto de não ter cooperado com a entidade 
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administrativa no apuramento dos factos e os antecedentes contra- 

ordenacionais. 

Em relação a nominação da conta clientes teve-se em conta o facto 

de a arguida ter prestado informação contraditória e ter alterado a 

denominação da conta clientes em 14.07.2005 bem como o facto de a 

conta clientes não ter tido menção distintiva por 4 anos, 10 meses e 18 

dias. 

Quanto a promiscuidade patrimonial teve-se em conta o facto de a 

arguida liquidar a sua conta de enganos na conta de clientes e de não 

conseguir determinar o que é seu património e o que é património dos 

clientes, de a arguida ter passado após a recepção da acusação do 

processo a liquidar a conta de enganos numa conta da própria arguida 

aberta junto do BCP em 9.1 1.2005 e ainda de a conta de enganos ter 

liquidado na conta de clientes durante cerca de 5 anos. 

Relativamente a utilização indevida do dinheiro dos clientes teve 

em conta o facto de a arguida ter prestado informação incorrecta a 

entidade administrativa relativamente a data de regularização do saldo 

financeiro negativo do cliente 1150 BARI, de a arguida reconhecer que 

beneficiou estes clientes (com saldos financeiros negativos) por estes lhe 

merecerem a maior confiança em detrimento dos restantes clientes e de a 

arguida considerar que os saldos financeiros negativos são sob qualquer 

perspectiva insignificantes e imateriais. 

Assim, nos autos há nove contra-ordenações relativas a deveres de 

segregação patrimonial: 
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- a violação do disposto no artigo 306", n04 do CDVM porque a 

conta de clientes não conter menção que a permita distinguir das 

restantes contas da arguida 

- a violação do disposto no artigo 306", nOl do CDVM por não 

assegurar a clara distinção entre o seu património e o património dos 

seus clientes 

- a violação do disposto no artigo 306", n05 do CDVM quando em 

11 de Novembro de 2002 (data valor) liquidou as operações do cliente 

1129 com dinheiro da conta BCP clientes 

- a violação do disposto no artigo 306", n05 do CDVM quando em 

27 de Novembro de 2002 (data valor) liquidou as operações do cliente 

1129 com dinheiro da conta BCP clientes 

- a violação do disposto no artigo 306", n05 do CDVM quando em 

2 de Julho de 2002 (data valor) liquidou as operações do cliente 1150 

com dinheiro da conta BCP clientes 

- a violação do disposto no artigo 306", n05 do CDVM quando em 

6 de Novembro de 2002 (data valor) liquidou as operações do cliente 

1150 com dinheiro da conta BCP clientes 

- a violação do disposto no artigo 306", n05 do CDVM quando em 

13 de Janeiro de 2003 (data valor) liquidou as operações do cliente 1 150 

com dinheiro da conta BCP clientes 

- a violação do disposto no artigo 306", n05 do CDVM quando em 

21 de Janeiro de 2003 (data valor) liquidou as operações do cliente 1150 

com dinheiro da conta BCP clientes 
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- a violação do disposto no artigo 306", n05 do CDVM quando em 

21 de Maio de 2002 (data valor) liquidou as operações do cliente 1060 

com dinheiro da conta BCP clientes. 

Tudo ponderado e atento o disposto no artigo 405" do CDVM e 

18" do Decreto-Lei n0433/82, de 27.10, a entidade administrativa 

condenou a arguida na coima de €25000,00 em relação a uma das 

infracções e em €35000,00 em relação a oito infracções fazendo o 

cúmulo foi condenada na coima única de €50000,00 - o que me parece 

adequado. 

Sucede que o procedimento relativo as contra-ordenações 

imputadas a arguida recorrente por violação do artigo 306", n05 do CVM 

por referência a factos praticados em 21.05.2002 e em 02.07.2002 está 

prescrito nos termos dos artigos 418", nO1 e 407", ambos do CVM, 27", 

28", n03 e 27"-A, n02, todos do RGCO. 

Tudo ponderado, atento este último facto e o valor da coima 

aplicada à arguida considero adequada a coima única de E50000,OO 

(cinquenta mil euros). 

Pelo exposto, decido negar provimento ao recurso da arguida 

recorrente LISBON BROKERS, Sociedade Corretora, S.A. e, em 

consequência, mantenho a decisão da autoridade 

administrativa que a condenou no pagamento da coima única 

de €50000,00 (cinquenta mil euros). 

* 
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Custas pela arguida com 4 UCs de taxa de justiça nos termos do 

artigo 93" do Decreto-Lei n0433/82, de 27.10 (com a alteração dos 

Decreto-Lei n0356/89, de 17 de Outubro e Decreto-Lei n0244/95, 

de 14 de Setembro). 
* 

Notifique. 
* 

De imediato irá proceder-se ao depósito da sentença. 

* 

Lisboa, 15 de Outubro de 20 10. 

(Texto integralmente processado e revisto pela signatária, nos termos do artigo 94". n02 do Código de Processo Penal). 


