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Campus de Justiça - Alameda dos Oceanos, n." 1.08.0 1 - 1990-097 Lisboa 
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Processo n." 1557/08.3TFLSB 

Recurso de contra-ordenação: dever de conservadona 

Sentença 

Banco Comercial Português, S.A., impugnou judicialmente a decisão da 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que a condenou na coima única 

de € 3.000.000,00 (três milhões de euros), suspensa na sua execução pelo valor de € 
r 

2.500.000,00'(dois milhões e quinhentos mil euros), pelo período de dois anos e 

condicionada à realização sucessiva e cumulativa de três condições e/ou regras de 

conduta, resultante do cúmulo jurídico das seguintes coimas parcelares: 

1. 1 (uma) coirna de € 1.000.000 (um milhão de euros), pela violação, a titulo 

doloso, do dever de não praticar intermediação financeira excessiva, nos termos 

conjugados dos arts. 310.", 397.", n." 2, al. c) e 388.", n." 1, al. a) todos do CdVM; 

2. 41 (quarenta e uma) coimas no valor de € 60.000 (sessenta mil euros) cada, no 

valor total de € 2.460.000 (dois milhões e quatrocentos e sessenta mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de evitar conflitos de interesses, nos termos 

conjugados dos arts. 309.", n." 3, 397.", n." 2, al. b) e 388.", n." 1, al. a) todos do 

CdVM; 
1 

3. 57 (cinquenta e sete) coimas no valor de € 35.000 (trinta e cinco mil euros) cada, 

no valor total de € 1.995.000 (um milhão e novecentos e noventa e cinco mil 

euros), pela violação, a titulo doloso, do dever de conservadoria, nos termos 

Página 1 de 29 

Uso de meios infonnáticos no tratamento e esecuçio do testo - art. 138". no 5, do  CXd. Proc. Civil 

Verso em branco 



Juízos de Pequena Instância Criminal de Lisboa 
1." Juizo - 2." Secção 

Campus de Justiça- Alameda dos Oceanos. n." 1.08.01 - 1990-097 Lisboa / 
conjugados dos arts. 308.", n." 1, 397.", n." 4, al. a) e 388.", n." 1, al. b) todos do 

CdVM; 

1 (uma) coirna de € 200.000 (duzentos mil euros), pela violação, a título 

negligente, do dever de prestar informação de qualidade a entidade de supervisão, nos 

termos conjugados dos arts.7.", n." 1, 389.", n." 3, al. b) e 388.", n." 1, al. b), 402.", n." 1 

todos do CdVM e do art. 17.", n." 4 do Decreto-Lei n." 433/82, de 27 de Outubro. 

Pugna pela revogação da decisão recorrida. 
C! 

r 

O recurso foi admitido e designada data para a audiência de julgamento. 

~ealizouLse a audiência de julgamento, com observância das formalidades legais. 

No final, foi proferida a sentença de fls. 11896 a 11978 datada de 25/10/2010 

que julgou "procedente o recurso interposto pela arguida/recorrente BANCO 

COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., absolvendo-a da prática de 41 (quarenta e uma), 

contra-ordenações pela violação, a título doloso, do dever de evitar conflitos de 

interesses, nos termos conjugados dos artigos 309", n." 3, 397", n." 2, alínea b) e 388", n." 

1, alínea a) todos do CdVM; 57 (cinquenta e sete) contra-ordenações, pela violação, a 

título doloso, do dever de conservadoria, nos termos conjugados dos artigos 308", n." 1, 

397", n." 4, alínea a) e 388", n." 1, alínea b) todos do CdVM; e 1 (uma) contra-ordenação, 

pela violação, a título negligente, do dever de prestar informação de qualidade à entidade 

I 

de supervisão, nos termos conjugados dos artigos 7", n." 1, 389", n." 3, alínea b) e 388", 

n." 1, alínea b), 402", n." 1 todos do CdVM e do artigo 17", n." 4 do Decreto-Lei n." 

433/82, de 27 de Outubro, revogando, em consequência a decisão proferida pelo 

Conselho Directivo da Comissão de Mercado de Valores Mobiliánnos. 
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Inconformados com esta sentença, a CMVM e o Ministério Público dela 

interpuseram recurso. 

O Tribunal da Relação de Lisboa por acórdão de 28/06/2008 concluiu 

"Conceder parcial provimento aos recursos interpostos pela C M W  e pelo 

Muu'stério Púbíico e, em consequência: 

a) Connmiam a sentença recorrida na parte em que absolveu a arguida 

Banco Comercial Português, S.A., da prática de 41 (quarenta e uma) contra- 

ordenações pela violação a titulo doloso, do dever de evitar conilitos de interesses, 

I 

nos temos conjugados dos art. O 307",. O 3,377",. O 2, al. b) e 388",. O I, alínea a) 

todos do CCW%I, e de I(uma) contra-ordenação, pela violação, a título negligente, 

do dever de prestar infomação de qualidade a entidade de supervisão, nos temos 

conjugados dos art. O 7",. O 1,3893.  O 3, al. b) e 388",. O I, al. b), 402",. O I todos 

do Cc iW e do art. O I7>. O 4 do Decreto-Lei n. O 433/82 de 27 de Outubro; 

b) Deterrmiam o reenvio para novo julgamento quanto a imputada prática 

de 57 (cinquenta e sete) contra-ordenações, pela violação, a título doloso, do 

dever de conservadoria, nos temos conjugados dos art. O 308",. O 1,397",. O 4, aí. 

a) e 388",. O I &ea b) todos do C d W ,  em ordem a sanação do vício decisón0 

previsto no art. O 410 ",. O I, aí. b) supra identificado (art. O 426",. O I e 426OA, do 

CPP). " 
* 

Tendo baixado o processo à primeira instância, foi designada data para a 

realização de novo julgamento. 

A audiência de julgamento realizou-se com observância das formalidades legais 

confome resulta da respectiva acta 
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O Tribunal é competente. 

Inexistem excepções, nuhdades de que cumpra conhecer e que obstem à 

apreciação do mérito. 

Entendo, porém, que existe uma questão prévia que importa dilucidar e que se 

prende com a delimitação do objecto destes autos. 

Determinou o Venerando Tribunal da Relação o reenvio para povo julgamento 

quanto à imputada prática de 57 (cinquenta e sete) contra-ordenações, pela violação, a 

r 

título doloso, do dever de conservadoria, nos termos conjugados dos art." 308", n." 1, 

397", n." 4, al. a j  e 388", n." 1 alínea b) todos do CdVM, a 
(sublinhado e destaque 

nosso). 

Ora, a questão é discutida no ponto 3.2.1.2 do referido acórdão que aqui se 

transcreve por mera facilidade de raciocínio. 

"Invoca o MP a existência de m vício dea>óno dos previstos no at2.O 4 104 n." 2 do CPP. 

Sobre estes vicios (da decisão sobre osfactoJ;l já nos pronunciámos supra, remetendo, agora, para 

as considerações então tecidas, bem como para o que dzssemos sobre os podem de cog@ão do Tnbunal da 

Relação. 

A sentença m o d a  deu como não provado que 'IA recorrente tenha agido consciente e 

I 

mluntariamente na prática dos factos apurados em 218 ('Liever de consemadoria'l), não querendo 

guardar e manter em arquivo documentação nlativa a cada uma das linhas de d t o  indicadas no 

quadm I V da decisão administrativa" [Aknea B) dos factos não provados]. 
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Está demonstrado nos autos facto provado n. O 2 18) que a data da supervisão da C M V M ,  não 

foi localiqada uma série de domentos (o que, no entendimento acima explanado, coloca a questão do 

cumprimento do dever de conservadoria dos documentos que deveriam estar a sua guarda) e, por outro 

lado, que a data da supervisão o BCP depositara uma série de documentos em esmtónos de advogados 

(do que se infere, ainda no entendimento indicado, que o BCP quis voluntária, liwe e conscientemente 

entregá-los a terceiros, relativamente ao destinatáno do dever de conservadoria). 

Simultaneamente, o BCP que não tinha uma série de documentação na rua posse, como lhe 

cabia, não agiu, nos temos da sentença recorrida, consciente e voluntariamente, ao não guardar e manter 

r 

em arquivo documentação relativa a cada uma das linhas de crédito indicadas no quadm I V  da decisão 

administrativa. 

Estes factospmvados e não provados, não se mostram compativeis entre si. 

Repare-se que não se trata do mero confronto entre um facto em que se dá como não provado o 

tipo su@ectivo do ilin'to, com outros dois factos provados a relevar apenas no plano da tipicidade objectiva. 

Se o BCP entregou os documentos a terceiros (advogados), fê-lo voluntaria e conscientemente, 

querendo não manter em arquivo documentação relativa a cada uma das linhas de crédito indicadas no 

quadro I V  da decisão administrativa, isto é, quis violar o seu dever de conservadoria, no pressuposto que 

n assume de que a guarda por advogados não satisfa; a referida exigência legal de conservadoria. 

Como ~e di? no recurso do Ministério Piblico, pode o BCP ter pensado que com isso não 

violava o dever de conservadoria, mas esse é outro problema, de e m ,  a dilucidar, que não foi aflorado na 

* 
sentença, como também não havia sido na impugnação judicial da decisão administrativa. 

6 

A referida incondiabilidade dos factos conjgura o vício decisório previsto no art. O 4 1 0°, n. O I ,  

alínea b) do CPP devendo determinar o reenvio, nesta parte': 
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Analisada o raciocínio explanado no Acórdão e a decisão final de reenvio, 

conclui-se que se determinou o reenvio apenas em ordem à sanação do vício decisório 

previsto no art." 410°, n." 1,alínea b). Tal poderia levar a interpretar o Acórdão no sentido 

de que o reenvio não visa a apreciação de todas as 57 contra-ordenações relativas ao - 
dever de conservadoria, mas apenas as contra-ordenações referentes a violação do dever 

de conservadoria em que o documento solicitado existia e se encontrava na posse de 
- 

advogado. . 
Porém, verifica-se que o dever de conservadoria foi alegadamente violado por 

I 

duas vias; urna por não terem sido de todo encontrados os documentos cuja conservação 

se impunha; outra por tais documentos terem sido localizados mas encontravam-se na 

posse dos advogados. Ora, o facto constante da alínea B) dos factos não provados, 

prende-se com o elemento subjectivo que engloba todas as referidas 57 contra- 

ordenações, não sendo possível alterar o elemento subjectivo (que de acordo com o 

referido Acórdão deveria considerar-se provado) sem o dividir em dois "anirnus" já que 

duas são também as formas de alegada violação do dever de conservadoria. 

Pelo exposto, serão apreciadas todas as 57 contra-ordenações relativas à violação 

do dever de conservadoria, em obediência ao Acórdão do Venerando Tribunal da 

Relação de Lisboa e de acordo com a livre convicção deste Tribunal resultante da prova 

produzida na audiência de discussão e julgamento. Tal não invalida, porém, que se 

* 
considerem provados, porquanto transitados em julgado, todos os demais factos, 

havendo apenas que reformular, de acordo com a prova produzida e de modo a sanar a 

contradição anteriormente apontada, o facto não provado constante da anterior al. b). 
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I1 - Fundamentação de facto: 

a) Com relevância para a decisão da causa resultaram provados os seguintes 

factos: 

1. Os contratos (de aquisição de acções e empréstimos para efeitos de operações de 

aquisição de valores mobiliários) que a recorrente celebrou com os CLIENTES - 

SECÇAO A do Quadro do anexo IV, colunas a) e b) - ainda estavam vigentes no 

período compreendido entre 8 de Março de 2004 e 13 de Fevereiro de 2007 - Secção 

? 

B do Quadro, coluna c); (corrcspondc n o  ;iilrerioi. facto 3 17) 

2. A data da acção de supervisão realizada pela CM\M à recorrente, a documentação 

relativa aos contratos de empréstimo para efeitos de aquisição de valores mobiliários, 

relativa à SECÇAO D do Quadro do anexo IV (coluna d): 

2.1. Não foi localizada pela recorrente: 

2.1.1. os documentos relativos às denominadas: '?infracções 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I I, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 (sendo que 

o documento que se encontrava em falta consistia na proposta de concessão 

de crédito); 

2.1.2. e documento relativo à '?nzacção 32" (encontrava-se em falta o 

I 

documento com as cláusulas contratuais aplicáveis) - Anexo IV; 

2.2. Foram localizados pela recorrente e encontravam-se na posse dos seus 

advogados: 
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a) Os documentos referentes as '>n$-acções 1, 9, 10, 22, 49, 50" do 

anexo IV (sendo que o documento que se encontrava em falta 

consistia na proposta de concessão de crédito); 

b) Os documentos referentes às Yn$-acções 3 1 e 32" (enconttava-se em 

falta o contrato e livrança); 

c) Os documentos referentes às '$n$-acfões 33 e 36" do anexo IV 

(encontrava-se em falta o Acordo de alteraçãp do plano de 

reembolso) 

Todos os documentos referidos já não se encontravam acessíveis nas datas indicadas 

na coluna f )  do referido anexo IV (datas que se reportam de 12.03.2007 a 

02.05.2007). ((:orrcspoi-idc :io :interior f:icto 31 h') 

3. Todos os contratos de concessão de crédito e que se reconduzem aos contratos 

referidos na factualidade apurada em 217. e 218, foram celebrados nos anos de 2000 

e 2001; (correspor-idc ;ir) anrcrioi. facto 2.50) 

4. Os documentos a que refere a factualidade assente em 218. que estavam na posse de 

advogados da recorrente e relativos às denominadas infracfles 1, 9, 10, 22, 3 1, 32, 33, 

36 49 e 50" do anexo IV existiam à data em que foram solicitados pela CMVM, e 

foram remetidos pelo BCP aquela entidade. (corrcspondc ao ;intciior fíicto 75 1) 

Mais se provou que: 
\ 

5. Após a fusão por incorporação do Banco Meilo, S.A. e do Banco Português 
e 

Atlântico (em 23 de Junho de 2000) e do Banco Pinto & Sottomayor (em 

15/12/2000) no BCP, houve necessidade de organizar um arquivo único, o que 
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implicou a recolha física da documentação de todas as sucursais, operação que apenas 

terminou em Abril de 2004, 

6 .  Durante o processo de recolha de documentação houve o extravio de algumas caixas 

de documentos. 

7. Após a recolha da documentação, foram criadas taskjrces para proceder a organização 

do arquivo geral, tendo sido contratada uma empresa a quem foram dadas ordens 

para proceder i digitalização da documentação de todo o universo BCP, após o que 
C r 

deveriam proceder a destruição dos documentos o n p a i s .  

v 

8. Durante cerca de um mês e meio, uma das equipas de digitalização não seleccionou a 

opção de frente e verso pelo que se perderam inúmeros documentos nomeadamente 

propostas de concessão de crédito com cláusulas no verso. 

9. O arguido sabia que tinha de guardar e manter em arquivo a documentação relativa a 

cada uma das linhas de crédito indicadas no Quadro IV da decisão administrativa. 

10. O arguido agiu consciente e voluntariamente na entrega aos advogados da 

documentação referida no facto 2.2 convencido de que manteria assegurado o dever 

de conservadona, 

11. Em nome da sociedade arguida Banco Comercial Português, S.A. existe o registo de 

8 condenações anteriores no âmbito de processos de contra-ordenação instaurados 

pela CMVM, transitadas em julgado. 

% 

12. Em nome da sociedade arguida Banco Comercial Português, S.A. existe o registo de 

1 condenação anterior no âmbito de processo de contra-ordenação instaurado pelo 

Banco de Portugal e transitada em julgado. 
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b) Factos Não  Provados: 

Com relevância para a decisão da causa não se provaram quaisquer outros factos 

nomeadamente: 

- que o arguido ardar e manter em arquivo a documentação relativa a 

cada uma das linhas de em 2.1 dos factos provados 

c )  Indicacão e exame crítico das provas que  serviram para formar a 

? 

conv ic~ão  deste Tribunal: 

Os factos provados n." 1, 2, 3 e 4 assim se consideraram por se mostrarem já 

provados na decisão anterior encontrando-se tal matéria transitada em julgado. 

Para a prova dos facto 5 a 10 o Tribunal valorou de forma crítica, conjugada e 

global a prova produzida em audiência de julgamento e a análise cuidada dos documentos 

juntos aos autos, designadamente segundo as regras da experiência comum e à luz do 

princípio da livre convicção. 

Assim assumiu particular importância o depoimento da testemunha Mário Gaspar 

Neves, que apesar de ser funcionário do BCP desde 1995 depôs com isenção e 

objectividade demonstrando conhecimento directo e profundo dos factos em discussão. 

Efectivamente, esta testemunha era, a data director de auditoria para as relações 

I 

institucionais, sendo este quem intermediava as relações do BCP com as autoridades de 

supervisão, tendo coordenado, da parte do BCP, a acção de supervisão que deu origem a 

estes autos. 
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Explicou esta testemunha, de forma clara e coerente, como se operou a fusão de 

outras instituições bancárias no BCP, descrevendo a necessidade sentida por esta 

entidade de criar um arquivo único e que obedecesse a critérios também únicos já que as 

diferentes instituições bancárias, que vieram a ser incorporadas no BCP, tinham métodos 

diferentes de trabalho que se reflectiam também na forma como a documentação era 

arquivada e que não era coerente com a lógica BCP. Explicou a morosidade de todo este 

processo, primeiramente ao nível da recolha fisica de toda a documenta~,ão que durou até 

Abril de 2004 e que implicou o recebimento no BCP de camionetas diárias carregadas de 

v 
caixas com documentação, tendo-se verificado que, no decurso de todo o processo, 

algumas caixas se extraviaram. Depois ao nível do planeamento e organização do arquivo 

geral, que se iniciou em Dezembro de 2003, explicou esta testemunha que, em face da 

inúmera documentação recolhida foram criadas taskjirces, com tarefas específicas 

nomeadamente consen~adoria de letras, conservadoria de contratos, arquivo, arquivo 

histórico, sendo que em Agosto/Setembro de 2004 se iniciou o processo de digitalização. 

No que respeita a este processo de digitalização esclareceu a testemunha que este 

se processou em outsourcing, tendo sido contratada uma empresa exterior ao Banco a 

quem foram dadas as instmções para digitalizar a documentação e posteriormente 

destniir os originais. Porém, verificou-se que durante este processo de' digitaiização, e 

durante cerca de lmês e meio, uma das equipas nunca seleccionou a opção frente e 

* 
verso, pelo que vieram a verificar que, nomeadamente no que respeita as propostas de 

concessão de crédito com cláusulas no verso, apenas havia digitalizado a parte da frente, 

não havendo qualquer hipótese de recuperação já que o documento era destruído após a 

digitaiização. 
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Quanto aos documentos que se encontravam na posse dos advogados, esclareceu 

esta testemunha que isso ocorreu porque eram processos que se encontravam em fase de 

contencioso e que era habitual nessa fase, enviar o original do processo para o advogado. 

Referiu, porém, que nunca entenderam esse envio para os advogados como sendo 

violador do dever de conservadona, porquanto o processo se encontrava conservado, 

embora não estivesse na instituição bancária, como se verifica actualmente já que todos 

os documentos são, agora, digtalizados. L' 

A este respeito considerou-se também o depoimento da testemunha Rui Justino, 

funcionário da CMVM desde 1999, que trabalha no departamento de supervisão de 

intermediários tinanceiros, tendo participado na supenisio que deu origem a estes autos. 

Esclareceu esta testemunha que concluíram que os documentos referidos em 2.2 

se encontravam em escritórios de advogados porquanto isso nunca foi omitido pelo BCP 

sendo que alguns documentos eram mesmo cópias do fax que os escritórios de 

advogados enviavam ao BCP. 

Ora, o facto de os documentos referidos em 2.2 terem sido enviados pelo BCP à 

CMVM, sem haver a preocupação de ocultar que o mesmo provinha de escritório de 

advogado, permite concluir que, efectivamente, o BCP, estava convicto de que mantmha 

assegurado o dever de consenladoria apesar de os documentos estarem entregues a 

advogados, o que determinou que se considerasse provado o facto n." 10. 
I 

No que conceme a prova dos antecedentes contra-ordenacionais (factos 11 e 12) 

relevou Ó teor dos documentos juntos a fls. 12365 a 12376 e 12378. 

No que respeita ao facto não provado, respeitante ao elemento subjectivo, assim 

se considerou em face dos factos objectivos assentes, nomeadamente os factos 5 a 8. Na 
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verdade, se o arguido organizou o arquivo, criou equipas de ttabalho, contratou uma 

empresa para proceder à digitalização de toda a documentação é porque, manifestamente, 

quis guardar e manter em arquivo essa documentação. 

A prova globalmente considerada determinou a convicção do tribunal expressa 

nos factos acima considerados. 

III - Fundamentacão de direito: 

r 

Tendo em conta o reenvio efectuado pelo Tribunal da relação de Lisboa, cumpre 

a este Tribunal apreciar as seguintes questões: 

- Qual a lei a aplicar; 

- A violação do dever de conservadoria relativo as contta-ordenações relativas às 

situações em que não foi possível encontrar os documentos em falta; 

- A violação do dever de conservadoria relativamente aos casos em que os 

documentos foram localizados mas se encontravam em escritórios de advogados; 

- O erro quanto a violação do dever de conservadoria; 

3.1 A aplicação da lei no tempo: 

O arguido foi condenado, em sede administrativa pela prática de 57 (cinquenta e 

I 

sete) contta-ordenações graves, a título doloso, puníveis, nos termos conjugados dos art." 

308", n." 1,397", n." 4, al. e) e 388", n." 1, al. b) todos do CdVM. 

A decisão a profent neste caso impõe, previamente, a discussão sobre qual o 

regune jurídico aplicável já que, estamos perante uma sucessão de leis no tempo. 
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J 

Efectivamente, os factos em discussão ocorreram em data em que se encontrava 

em vigor o CdVM na redacção dada pelo DL 219/2006 de 2 de Novembro que veio a 

ser alterada pelo D.L. 357"-A/2007de 31 de Outubro. 

Conforme hspõe o art." 3" do RGCO a punição por contra-ordenações é 

determinada pela lei vigente no momento da prática do facto, sendo que, como 

estabelece o n." 2 daquele artigo, se a lei vigente ao tempo da prática do facto for 

posteriormente modificada, aplicar-se-á a lei mais favorável ao arguido 

Importa, assim, determinar qual a lei aplicável ao caso concreto. 

A data dos factos, o art." 308" do CdVM tinham a seguinte redacção: 

( (1  -Sem p y i i ~ o  de exzgênhs legais ou regulamentam mais rigorosas, os intemediános 

financeiros conservarão em arquivo, pelo praio máximo de ~inco anos, os documentos e registos relativos a 

operações sobre valores mobiliáios efectuadas num mercado ou fora de mercado." 

Com a entrada em vigor do DL 357-A/2007 de 31 de Outubro (que entrou em 

vigor no dia 1 de Novembro de 2007) o dever de conservadoria passou a estar 

consagrado no art." 307"-B que sob a epígrafe "Prazo e suporte de conservação" passou 

a dispor: 

" I - Sem p ~ u i ~ o  de exigências legais ou mplamentam mais ngorosas, os intemediános financeims 

conservam em arquivo os documentos relativos a: 

a) operações sobre instn/mentosfinanceiros, pelopra~o de cinco anos após a reali~ação ab operação; 

% 

b) contratos de prestação de secos celebrados com os cízentes ou os dommentos de onde constam as 
L 

condições com base nas quais o intermediário financeiro presta semços ao cliente, até que tenham 

deconido cinco anos após o termo da rebção de clientela'. 
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Ora, analisando os preceitos vigentes à data da prática dos factos e a data actual 

verifica-se que não obstante a diferente redacção se continua a prever o dever de 

conservadona. 

Por outro lado, os artigos referentes à qualificação da infracção como grave e à 

punição da mesma (art." 388", n." 1, al. b) e 397", n." 4 al. a) não sofreram alteração. 

Assim, nos termos do art." 3" do RGCO entende-se que é aplicável ao caso em 

análise o regime vigente à data da prática dos factos, como aliás, concl+u a CMVM em 
F 

sede de decisão administrativa, já que a nova redacção não é em concreto mais favorável 

3.2- O dever de conservadoria: 

O arguido foi condenado pela prática de 57 contra-ordenações por violação do 

dever de conservadoria. 

Cumpre apreciar da efectiva verificação dessas violações. 

O dever de conservadoria encontra-se descrito no art." 308" do CdVM que 

dispõe: 

« 1 -Sem prejuíyo de exigências legais ou regulamentam mais rigorosas, os intemediánbs 

financeiros conservarão em arquivo, pelo praTo max-imo de cinco anos, os dommentos e registos relativos a 

operayões sobre valores rnobiliános efectuadas num mercado ou fora de mercado." 

* 
O art." 397", n." 4 al. a) dispõe, depois, que "Constitui contra-ordenação grave a 

violação por entidades autorizadas a exercer actividades de intermediação financeira de 

qualquer dos seguuites deveres: a) de conservar os documentos pelo prazo legalmente 
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Assim, da análise conjugada destes normativos se conclui que o ilícito contta- 

ordenacional consiste na violação do dever de consenrar os documentos pelo prazo 

legalmente exigido. Ou seja, trata-se de um ilícito que apenas pode ser cometido por 

omissão, isto é, a conduta tipificada traduz-se numa omissão, ou numa mera inactividade, 

que se configura por um deixar de agir, por um não fazer quando era esperado que algo 

fosse feito. 

Tradicionalmente a doutrina penal divide os crimes omissivos em omissivo 
C! 

próprio e impróprio, sendo o primeiro tomado como aquele de pura omissão, 

I 

perfazendo-se com a simples abstenção da realização de um acto. Nele não se faz alusão 

ao resultado fruto da omissão. A omissão em si mesmo é suficiente para a configuração 

do delito. É o caso do crime previsto no artigo 200" do Código Penal, sob o titulo de 

omissão de auxílio. 

Por seu turno, os crimes omissivos impróprios (ou impropriamente omissivos, ou 

comissivos por omissão) são aqueles cuja lei faz atribuir ao ornitente a responsabilidade 

pelo resultado advindo da sua inércia, da sua inacção. O crime pelo qual responderá o 

agente é comissivo, mas o agente praticou-o por omissão. Nesses crimes, em regra, a 

simples omissão não constitui crime; mas a omissão, por condicionar o s u r p e n t o  de 

uma lesão de um bem jurídico que resulta de um fazer, de um agir, será aquilatada como 

uma acção. A lei, assim, equivale o nomfacere a umfacere. (Neste sentido vide Santiago Mir 
I 

Puig, in Derecho penal, parte general, 4' ed., p. 299; Cavaleiro Ferreita, in Lições de 

Direito Penal, parte geral, I, ed. Verbo, p. 95 a 104). 
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No caso em apreço, e fazendo a analogia do tipo criminal ao contra-ordenacional, 

o tipo contra-ordenacional descreve uma inacção (não conservar) pelo que estamos 

perante uma contta-ordenação por omissão pura. 

Esclarecido este ponto cumpre distinguir e analisar separadamente duas situações 

distintas de eventual violação do dever de conservadoria. 

3.3. A violação de dever de conservadoria nos casos em que a 

documentação não foi localizada pelo BCP: 
*I 

De acordo com o que acima se referiu, exige o tipo contra-ordenacional em causa 

v 

ao nível dos elementos objectivos: 

- o agente seja I.& intermediário financeiro; 

- que não conserve, pelo período de 5 anos; 

- Documentos e registos relativos a operações sobre valores mobiliários efectuadas num 

mercado ou fora do mercado. 

Ao nível subjectivo a actuação pode ser dolosa ou negligente (art." 402" do 

CdVM), exigindo-se apenas o dolo genérico de saber que tem de conservar e não querer 

fazê-lo. Note-se que não há qualquer obstáculo, legal ou mesmo dogrnático, a punição da 

omissão negligente, certo que estamos perante uma omissão pura, (já assim não seria no 

caso das omissões impura apenas puníveis a titulo de dolo por força da equiparação feita 

pelo art." 10" do Código Penal). 

I 

Em face da factualidade provada, cumpre verificar se estão reunidos os elementos 

objectivos deste tipo de ilícito. 

Se, quanto aos dois primeiros elementos a sua verificação é pacífica, (já que o 

BCP é um intermediário hnanceiro (art." 293" do CdVM) e os documentos referidos em 
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2.1 dos factos provados não foram localizados), quanto ao terceiro (estarem em causa 

documentos relativos a operações sobre valores mobiliários) a questão necessita de 

análise. 

Desde logo, o recorrente/arguido entende que inexiste tipicidade da conduta, não 

obstante concordar que o documento não foi localizado, já que estão em causa contratos 

de concessão de crédito, defendendo que estes não estão abrangidos pelo dever de 

conservadoria previsto no art." 308" do CdVM. 

Nesse sentido concluiu tambkm a anterior sentença proferida em 1' instância, 

I 

abarcando o-  entendimento de que a concessão de crédito será mera actividade de 

intermediação financeira, sendo uma relação creditícia ou obrigacional cujo fm é 

independente da relação que se estabeleceu entre as partes com as operações de aquisição 

de valores mobiliários. 

Porém, e conforme também entendeu o Venerando Tribunal da Relação de 

Lisboa, entende-se que não pode ser este o entendunento. 

Na verdade, não estamos perante meros contratos de concessão de crédito, 

nomeadamente de crédito pessoal, em que o Banco é alheio ao destino dado pelo cliente. 

No caso em apreço estão em causa contratos de concessão de crédito para aquisição de 

valores mobiliários, mas mais do que isso, importa não esquecer que estes contratos de 

crédito englobavam uma campanha de captação accionista - campanha 2000- (vd. factos 

* 
provados n." 41 e 42 da decisão anterior) para o que foi disponibilizada uma linha de 

' 

crédito com condições especiais para financiamento da aquisição de acções do BCP (vd. 

factos 91 e 92). Ou seja, neste caso concreto, o contrato de crédito está intimamente 

ligado com a aquisição de valores mobiliários, estava na génese da aquisição das acções. 
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E, considerando que estamos perante uma linha de crédito específica para a aquisição 

destas acções, não pode deixar de concluir-se que estes contratos de concessão de 

crédito, são, em si mesmos, uma operação sobre valores mobiliários. 

Acresce que, não perdendo de vista que o escopo deste dever de conservadoria se 

prende com a possibilidade de supervisão por parte da CMVM, dificilmente se 

compreenderia que a entidade supervisora ficasse de pés e mãos atadas, não podendo 

supervisionar a forma de aquisição dos valores mobiliários em causa, desde logo por não 
C' 

ter acesso aos contratos que permitiram tal aquisição. 

r 

Assim, conclui-se, como se concluiu no Acórdão do Venerando Tribunal da 

Relação, 'h expressão 'hperações sobre valom mobiliários" deve ser aferida em relação ao todo negocial 

que tem na sua génese um negócio sobre valom mobi/iárzos, e que abrange formas, modelos e meios de 

aquiszj-ão, pagamentos, liquidação, etc.. . dos valom mobiliários, pelo que, os documentos em 

questão,(. . .) relativos ao clausulado nascido e destinado a gerir a aquisição desses valores mobiliários, 

porque relativos a operações sobre valom mobiliários, estavam abrangidos pelo dever de consemadoria. " 

Assim, não há dúvida que se mostram preenchidos os elementos objectivos deste 

tipo de ilícito. 

Ao nível dos elementos subjectivos resulta desde logo provado que o arguido 

sabia que tinha de guardar e manter em arquivo a documentação relativa a cada uma das 

linhas de crédito indicadas no quadro IV da decisão administrativa. Tendo, contudo 

* 
resultado não provado que o arguido não quis guardar e manter em arquivo a 

documentação relativa a cada uma das linhas de crédito referidas em 2.1 dos factos 

provados. Assim, temos desde logo afastado o dolo, já que não se provou que não tenha 

guardado os documentos voluntariamente. 
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Cumpre, contudo, aferir se a falta de conservação dos documentos referidos em 

2.1 pode ser imputada ao arguido a título negligente. 

Da noção legal de negligência do arte0 15" do Código Penal ressalta a ideia de um 

não proceder com cuidado: a negligência é a omissão de um dever objectivo de cuidado, 

adequado, segundo as circunstâncias concretas de cada caso, a evitar a produção de um 

evento lesivo. Será consciente quando o agente tenha previsto o resultado sem o ter 

querido e será inconsciente quando o próprio resultado não tenha sequer sido previsto. 
C' 

Em sede de tipo a negligência consiste na violação de um dever de cuidado 

t 

objectivo, que se repercute em sede de culpa na expressão de uma atitude pessoal leviana 

ou descuidada face ao dever-ser jurídico-penal. 

Assim, para se averiguar da existência da negligência deverá perguntar-se que 

comportamento era objectivamente devido numa determinada situação de maneira a 

evitar um resultado juridicamente desaprovado; por outro lado, terá que se averiguar se 

esse comportamento poderia ser exigido ao agente tendo em conta as suas capacidades. 

Tendo em análise o dever de cuidado objectivo, Beleza dos Santos (R.L.J.., ano 

70°, p. 226) interrogava-se: "Mas como se detemina o grazi dessa diligência qzie é necessána para 

constituir um dever juridicamente assegurado pelas sanções criminais? Parece-nos que a sua meriida 

deverá ir procurar-se no cuidado que, segundo a maneira de ser corrente no nqectivo meio s o a  ozi 

prof;ssional, se exige a uma pessoa que se encontra nas mesmas condições do agente': 

1 

No caso em análise, o traço fundamental da negligência reside na violação do 

dever objectivo de cuidado, que obstou a que o agente previsse, como podia e devia, a 

não conservação dos documentos. 
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Tendo como premissas estas orientações e analisados os factos provados, 

designadamente sob os n." 5 a 8, afigura-se não poder ser imputada ao arguido qualquer 

falta de dever de cuidado. 

Na verdade, o comportamento objectivamente devido no caso em análise era a 

conservação dos documentos. Ora, importa referir que houve a fusão por incorporação 

no BCP do Banco Mello, S.A., do BPA e do BPSM; é facto notório e de todos conhecido 

que cada uma destas instituições tinha inúmeras dependências, tendo seguramente muita 

documentação em arquivo, que houve necessidade e proceder à organização de um único 

r 

arquivo que passasse a englobar todo o universo BCP, o que implicou a recolha física de 

toda a documentação das sucursais dos bancos incorporados. 

Ora, o BCP no exercício desse dever de cuidado, organizou a recolha dessa 

documentação, criou ta~kjórces para organizar o arquivo geral, contratou uma empresa em 

outsourcing para proceder à digitalização de toda a documentação. Apesar disto, 

verificaram-se falhas. Efectivamente, foram extraviados, durante o transporte de 

documentos algumas caixas e houve lapsos na digitalização de vários documentos. 

Serão estas falhas im~utáveis ao ar~uido? 

Parece que não. Na verdade, sendo o arguido uma pessoa colectiva importa 

lançar mão do disposto no art." 7" do RGCO, que dispõe no seu n." 2 que "As pessoas 

colectivas ou equiparadas são responsáveis pelas contra-ordenações praticadas pelos seus 

órgãos no exercício das suas funções. 
8 

Consagra-se aqui a responsabilidade contra-ordenacional das pessoas colectivas 

(excepção no direito criminal mas regra no contra-ordenacional) no pressuposto de que a 

pessoa colectiva, vivendo do encontro de vontades individuais dos seus membros, é 
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também capaz de uma vontade própria, vontade que se concretiza em cada etapa da sua 

vida através da reunião, do voto, da deliberação. E, como refere Lopes Rocha (in "A 

responsabilidade penal das pessoas colectiva" - novas perspectivas, estudo incerto em 

ciclo de Estudos de Direito Penal económico, 1" ed. 1985, 159) 7onquanto as pessoas 

colectivas sejam incapa~es, por si mesmas, da actividadeJza'ca que conmtira a sua vonlade delictva, a 

verdade é que são elas as instigadoras deua actin'dade matenhl e é a eJse título que devem serperseguidas 

e repn'midas, pelo que lhe são aplicáveis sanções pela prática de contra-ordenações". porém, a pessoa 

colectiva apenas é responsável pelos. actos das pessoas físicas que por ela actuem, 

v 
devendo ter-sq por excluída quando o agente actue contra ordens e insuuções do mesmo 

ou actue exclusivámente no seu próprio interesse. 

Analisada a factualidade apurada, resulta que se provou que o arguido praticou 

actos tendentes a conservação dos documentos, tendo-se extraviado alguns, por motivos 

alheios à sua vontade e em contrário das ordens expressas dadas no sentido de apenas se 

proceder à destruição de documentos após a digitalização (art." 7" dos factos provados). 

Estes factos (5' a 8") não permitem concluir que o BCP tenha de alguma forma 

violado o dever de cuidado a que estava obrigado e de que era capaz, bastando, para 

assim concluir, atentar no número de documentos a arquivar, provindo de inúmeras 

sucursais das várias instituições bancárias objecto dos vários processos de fusão por 

incorporação, tanto mais que para se assegurar do cumprimento de tal dever de cuidado 
5 

o BCP contratou equipas de digitalização e criou internamente task)rces para organizar o 

seu arquivo geral. 

Pelo exposto há que concluir que, não pode imputar-se, ao arguido qualquer 
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violação do dever objectivo de cuidado pelo que, não havendo responsabilidade objectiva 

(art." 8" do RGCO), tem o arguido que ser absolvido da prática das contra-ordenações 

que ihe foram imputadas, relativas aos documentos referidos no n." 2.1 dos factos 

provados. 

3.4 A violação do dever de conservadoria relativamente aos casos em que 

os documentos foram localizados mas se encontravam em escritórios de 

advogados: C! 

Decorre do facto provado 2.2 que os documentos referentes às infracções 1, 9, 

r 

10, 22, 31, 32, 33, 36, 49 e 50 do anexo IV, foram localizados pelo BCP mas 

encontravam-se da posse dos seus advogados. 

Assim, importa aferir, se quanto a estas alegadas infracções se verificam os 

elementos objectivos e subjectivos do tipo contra-ordenacional. 

A questão assume, desde logo, relevância ao nível do  elemento objectivo, 

nomeadamente no que respeita a saber se o facto de os documentos estarem na posse 

dos advogados do arguido implica violação do dever de conservadoria. Sendo certo que 

quanto aos demais elementos objectivos, por tudo quanto acima já se referiu, é manifesto 

que se verificam já que o agente é um intermediário financeiro e os documentos em causa 

são relativos a operações sobre valores mobiliários. 

Quanto i questão de saber se a guarda por advogados satisfaz as exigências do 

dever de conservadona importa atentar na redacção do arte0 308" do CdVM. 

Dispõe-se ali que 'ós intennediárosjnanceims conservarão em arquivo, pelo prato mhínimo 

de cinco anos . . . J J  
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Poderá considerar-se aue o intermediário conserva em arquivo. quando esse 

Parece ter que concluir-se que não. Efectivamente, como já se referiu, o escopo 

deste dever de conservadoria prende-se com a possibilidade de supervisão por parte da 

CMVM, visando também, como se refere na decisão administrativa, a tutela da prova da 

relação de clientela entre o intermediário financeiro e o cliente. 

Ora, se assim é, não é indiferente o local onde os documentos são conservados. 
F' 

Desde logo porquanto a entidade s u p e ~ s o r a  dispõe de um conjunto de poderes ou de 

v 
prerrogativas-relativamente aos intermediários financeiros, previstos no capítulo I1 do 

CdVM (art." 358" e ss.) nomeadamente de exigu elementos e informações, examinar 

livros, registos e documentos, não podendo as entidades supervisionadas invocar o sigilo 

profissional (art." 361°, n." 2, al. a) do CdVM). Ora, desde logo, a CMVM não tem livre 

acesso ao escritório dos advogados a fim de consultar e examinar documentos sendo que, 

além do mais, sempre o advogado poderia invocar o sigilo profissional, porquanto não 

está sujeito as normas do CdVM. 

Assim, e porque se concorda na íntegra com a argumentação já aduzida no 

Acórdão do venerando tribunal da Relação, entendem-se despiciendas quaisquer outras 

considerações sobre este tema, dando por reproduzida a argumentação ali aduzida e 

concluindo, como ali se concluiu, que 'Xdmitir-se que os intermediários financeiros pos.ram 

I 

entregar d o m e n t o ~  datiuos a operações sobre valore~ mobiliários a e.rmmtónos de advogados, para 

guarda e arquivo, ngn$ca, na prática, demgar o regzme jundico de ace.r.ro a es5e.r documentos traçado 

pelo CdVM, em violação do art. O 308" do memo d@loma. (. . .)  temo^, assim, que, a no.r.ro ver, a 
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entntga da documentação em causa a esmióno de adz)ogado não satifaaq as exigênna~ do dever de 

con~ewadoria imposto no art. O 3084 n. O I do CdVM. '" 

Assim, importa concluir que também quanto a estas infracções, se mostram 

preenchidos os elementos objectivos deste tipo de ilícito. 

No que respeita aos elementos subjectivos, analisados os factos provados, resulta 

que: 
C' 

- O arguido sabia que unha que guardar e manter em arquivo a documentação 

relativa a =?da uma das iinhas d; crédito indicadas no Quadro IV da decisão 

administrativa; é que 

- O arguido agiu consciente e voluntariamente na entrega aos advogados da 

documentação referida no facto 2.2 convencido de que manteria assegurado o dever de 

conservadoria. 

Temos assim presente, porque provado, o elemento cognitivo (sabia que tinha 

que guardar) e bem assim o elemento volitivo do dolo (agiu consciente e voluntariamente 

na entrega aos advogados da documentação em causa). 

Porém, também resultou provado que agiu assim, convencido de que, com essa 

entrega, matinha assegurado o dever de conservadoria. 

Terá. então. amdo em erro? 

I 

O erro encontra-se previsto no aa." 8", n." 2 do RGCO que dispõe que "o erro 

, 
sobre elementos do tipo, sobre proibições, ou sobre um estado de coisas que, a existir, 

afastaria a ilicitude do facto ou a culpa do agente, exclui o dolo. 
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Condensa este artigo o disposto nos n." 1 e 2 do art." 16" do Código Penal. A 

diferença entre eles é, porém, que o conhecimento da proibição (da norma 

incriminadora) não é necessário relativamente aos crimes, para se verificar a consciência 

da ilicitude, quando não seja razoavelmente indispensável para esse conhecimento, e é de 

considerar sempre indispensável quanto às contra-ordenações. Na verdade, o iiícito 

contra-ordenacional revela uma menor ressonância ética, descrevendo e punindo 

condutas axiologicamente neutras enquanto os ilícitos criminai:, tendencialmente 

assentam em princípios que são comuns a moral. Assim, o erro sobre o tipo, no caso das 

v 

contra-orde~ações, é sempre um erro relevante enquanto, nos casos do art." 16" do 

Código Penal, Ao que respeita aos crimes, nem sempre o será e normalmente até será 

irrelevante porque a consciência da ihcitude do facto acompanha e está implícita na 

generalidade dos crimes, no conhecimento do próprio facto. 

Em face do facto provado o arguido agiu convencido de que entregando aos 

advogados a documentação manteria assegurado o dever de conservadoria. 
l 

i Afigura-se que agiu, o arguido, em erro sobre um elemento do tipo, sobre o que 

I i significa conservar em arquivo. Ou seja, o arguido agiu desconhecendo a exacta extensão 

' I  da norma legal. 

J Efectivamente o arguido sabia que tinha que conservar e quis conservar, 

pensando, erroneamente, que conservava (no sentido pretendido pela norma) entregando 
1 

os documentos em causa aos seus advogados. 
, 

Assim, e nos termos previsto no art." 8", n." 2 do RGCO, em face do erro do 

arguido, mostra-se afastado o dolo. Pode, contudo, subsistir a negligência, nos termos 
< 

gerais, ou seja, se existir tipo negligente e estiverem preenchidos os elementos deste, 
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, 
designadamente a violação dos deveres objectivo e subjectivo de cuidado característicos 

b 

do agir negligente. 

Ora, estamos perante um erro sobre o alcance de uma expressão normativa, 

sobre uma expressão uuiizada pelo legislador. Já acima se disse, aquando da análise dos 

elementos objectivos, que se considera, que o dever de conservar documentos não se 

mostra assegurado com a entrega aos advogados, caso contrário a conduta seria mesmo 

aápica. O que é certo é que o alcance de tal dever de conservar mereceu análise e 

interpretação, sendo também certo que estamos perante condutas axiologicamente 

neutras. 

Mas, tal não basta para afastar a punição. Certo que, mesmo não se tratando de 

norma que imponha uma consciência ético-juridica, poderá haver uma falta de cuidado 

do agente, traduzida no não cumprimento do seu dever de se informar e de se esclarecer 

1 

acerca do  alcance da norma em causa. 

Cpmo ensina Figueiredo Dias (in Liberdade. Culpa, Direito penal, pag. 210, a 

censura típica da culpa negligente fundada na falta de conhecimento ao nível da 

consciência-psicológica yodera exactamente revelar, ao nível da ~ansciência ética, uma atifude 

pessoal descuidada ou IeMana em face das exigênnas do dever-serjunái'c'o penal. Tal sucederá quando a 

falta de conhecimento nsultar de uma Molação do dever de cuidado pendente fobn o agente, estando este 

concretamente em condições de conhecer a possibilidade da nah~ação t2;pica e de a eudar" 

Assim, para se concluir pela existência da negligência importa aferir se o agente 

agiu de forma descuidada ou leviana ao não se inteirar do verdadeiro alcance da norma 

em apreço. Ou, melhor dizendo, cumpre aferir qual era o comportamento 

objectivamente devido, em ordem a evitar uma situação não querida pelo direito (o dever 
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objectivo de cuidado) e se esse comportamento pode ser exigido ao arguido, atendendo 

às suas características e capacidades individuais (o dever subjectivo de cuidado), em suma 

se o agente agiu segundo o cuidado a que está obrigado e de que era capaz (arteo 15O do 

Código Penal). 

Ora, voltando ao caso em análise, não parece decorrer a violação por parte do 

arguido de qualquer dever objectivo ou subjectivo de cuidado. 
C! 

Na verdade não se impunha um dever de cuidado de forma a evitar determinado 

v 

resultado, (certos de que estamos perante um ilícito formal) mas apenas um dever de 

cuidado no senado de aferir comolonde devem ser conservados os documentos. 

Ora, os documentos em causa foram encontrados, estavam era (mal) conservados 

nos escritórios dos advogados, estando o arguido convencido de que estando os 

documentos em poder dos advogados se mantinha assegurado o dever de conservadona 

e não resultando da prova produzida que o arguido tenha omitido qualquer dever de 

cuidado que tenha dado origem ao não cumprimento cabal da lei, há que concluit que 

não se verificam os pressupostos da punição a título negligente. 

Assim, mostrando-se afastado o dolo e inexistindo factos que permitam imputar a 

violação da norma a titulo negligente, impõe-se a absolvição do recorrente. 
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Nestes termos e pelos fundamentos expostos, juko o ocurso procedente e, 
b 

consequentemente, REVOGO a decisão da CMVM, decidindo absolver o arcuido 

al. b) todos do CdVM. 

Sem custas. 

Notifique e deposite. 

Deposite. 
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